
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
    

 

ORDIN   
 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr.558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care 

înregistrează obligaţii fiscale restante, precum  şi cuantumul acestor obligaţii 
 

     Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

     în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

 

Art. I Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care 

înregistrează obligaţii fiscale restante, precum  şi cuantumul acestor obligaţii, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică şi 

se completează după cum urmează:  

1. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror 

cuantum total este sub următoarele plafoane: 

    a) 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 

    b) 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 

    c) 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor 

fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi 

economice în mod independent sau exercită profesii libere; 

    d) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).” 

 2. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele 

cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în 

termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord a 

acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost 

menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după 

caz.” 

3. Anexa 3 se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa, care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 



 

Art. II Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, 

Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de 

administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale 

din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 


