
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINITRARE FISCALĂ 

 
 

O R D I N 

pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează 
obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) şi alin. (5) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 şi având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat 
prin Adresa nr. …................ din …......................, 
    
 
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
ART. I - Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, se modifică după cum urmează: 
 1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: 
   a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, 
potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de 
acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin.(1) lit. d) 
din Codul de procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de 
menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit 
termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art.194 alin.(1) din Codul de 
procedură fiscală; 
 b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este 
suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare 
judiciară aprobat în condiţiile legii; 
 d) obligaţiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de 
procedură fiscală;   
 e) creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului 
pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de 
procedură fiscală, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate.” 
 2. Punctul 31  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  “31.Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în 
situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu 
suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare.”. 
 3. 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  asupra  
acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică, pe pagina de internet 
proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aşa cum au fost menţionate în 
notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz." 
 4. 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. 
 

 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 

 
Mirela CĂLUGĂREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Emis la Bucureşti, la ........................... 
   Nr. ................. 
 

 
 


