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A_RPC   139 / 07.02.2017 

 
ANAF a publicat listele contribuabililor cu datorii fiscale la 31 

decembrie 2016 

 

  ANAF a publicat listele contribuabililor cu datorii fiscale la 31 decembrie 2016, 
care cuprind atât contribuabilii mari, cât și contribuabilii mijlocii, mici și persoanele 
fizice. Publicarea acestor liste se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 
din Codul de Procedura Fiscala aprobat prin Legea nr. 207 /2015 cu modificările și 
completările ulterioare, astfel Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  publică 
trimestrial listele  debitorilor persoane juridice si fizice care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 
  
  Precizăm că, începând cu prezenta publicare, s-au modificat plafoanele sub 
care cuantumul total al obligațiilor fiscale restante înregistrate de contribuabil nu mai 
fac obiectul publicarii, potrivit Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 590/2017.  
 

 Aceste plafoane sunt: 
       a)   500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 
       b)   250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 

        c) 100.000 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)   15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c). 
 
 
Listele publicate cuprind un numar  46.421 debitori persoane juridice si fizice ale 
căror obligaţii fiscale restante la 31 decembrie 2016  și neachitate până la data 
prezentei sunt în sumă totala de  86,16 mld. lei, după cum urmează: 
 192  debitori persoane juridice care au calitatea de „ contribuabili mari ”  

 cu obligaţii fiscale restante în sumă de 6,12 mld. lei, 
 1.602 debitori persoane juridice care au calitatea de „ contribuabili mijlocii ” cu 

 obligaţii fiscale restante în sumă de 8,14 mld. lei, 
 34.434 debitori persoane juridice care au calitatea de „ contribuabili mici ” cu 

 obligaţii fiscale restante în sumă de  69,64 mld. lei, 
 10.193 debitori persoane fizice cu obligaţii fiscale restante în sumă de  2,26 mld. 

 lei. 
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Pentru a vizualiza listele datornicilor care înregistrează obligații restante la 31 

decembrie 2016, puteți accesa link-ul https://www.anaf.ro/restante/. Căutarea în listă se va 
realiza după denumirea contribuabilului, fiind necesară de asemenea și completarea codului 
de validare cu cifrele și literele din imaginea afișată. Dacă secțiunea ”Denumire” rămâne 
necompletată, se va afișa întreaga listă. 
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