Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui A.N.A.F.
pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative și de
executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019
Prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru
debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea
Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3834/2015,
în cuprinsul Capitolului III denumit “Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte
de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o
anumită limită“, sunt reglementate în principal aspecte care vizează urmatoarele:
- stabilirea faptului că, în vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu organul fiscal
central evaluează bilunar obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor şi emite somaţia şi
titlul executoriu, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate
obligaţii fiscale/bugetare restante;
- stabilirea faptului că, se pot emite somații și titluri executorii, din oficiu sau când se
constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită, fără respectarea condiției
mai sus mentionată;
- stabilirea faptului că, în vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra
disponibilităţilor băneşti, a adresei de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului
de către terţi şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central
competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile
fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care s-a împlinit termenul de 15 zile de la
comunicarea somaţiei şi procedează la emiterea acestor acte de executare, dupa 180 de zile
de la comunicarea somaţiei, în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
este sub limitele prevăzute de acest ordin.
Astfel, propunerea de creştere a plafoanelor faţă de cele reglementate prin actul
normativ anterior menţionat, este următoarea:
a) în cazul debitorilor care au calitatea de mari contribuabili, plafonul cuantumului
obligaţiilor fiscale/bugetare restante creşte de la 3.000 lei, existent în prezent, la 40.000 lei.
Prin această măsură se dublează numărul contribuabililor pentru care nu se înfiinţează
poprirea bancară, ajung la aproximativ 100 mari contribuabili, al căror cuantum total al
obligaţiilor restante înregistrate în anul 2018 a fost de 5,5 mil. lei;
b) în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabili mijlocii, plafonul cuantumului
obligaţiilor fiscale/bugetare restante creşte de la 1.500 lei, existent în prezent, la 40.000 lei.
Prin această măsură, şi pentru această categorie de contribuabili, se dublează numărul celor
pentru care nu se înfiinţează poprirea bancară, ajungând la aproximativ 4.655 contribuabili

mijlocii, al căror cuantum total al obligaţiilor restante înregistrate în anul 2018 a fost de 118,9
mil. lei;
c) în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabili mici, plafonul cuantumului obligaţiilor
fiscale/bugetare restante creşte de la 500 lei, existent în prezent, la 10.000 lei. Prin această
măsură, numărul contribuabili mici pentru care nu se înfiinţează poprirea bancară prin
modificarea plafonului, creşte de aproximativ 2,5 ori faţă de numărul celor care încadrează în
plafonul existent în prezent. Numărul celor care se încadrează în noul plafon este de
aproximativ 200.000 contribuabili mici, al căror cuantum total al obligaţiilor restante înregistrate
în anul 2018 a fost de 1.445,6 mil. lei;
d) în cazul debitorilor persoane fizice, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare
restante, creşte de la 100 lei la 2.000 lei. Astfel, numărul contribuabililor persoane fizice pentru
care nu se înfiinţează poprirea creşte de aproximativ 4 ori faţă de numărul celor care se
încadrează în plafonul existent, aceştia înregistrând obligaţii restante la nivelul anului 2018 în
valoare totală de 161,7 mil. lei.
Fata de cele de mai sus, prin creşterea plafoanelor obligaţiilor fiscale restante pentru care nu
se înfiinţează, de îndată, poprirea bancară, se are în vedere sa nu le fie afectate
contribuabililor disponibilităţile băneşti pentru creanţe nesemnificative pe care le datorează
statului.
De asemenea, modificarea art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr.
25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea
unor măsuri fiscal-bugetare, impune completarea dispozițiilor Capitolului III și cu mențiuni în
ceea ce privește corelarea cu procedura de mediere ținând cont de faptul că, în situația în care
debitorul notifică organul fiscal central competent cu privire la intenția de a intra în procedura
de mediere, nu se continuă măsurile de executare silită și, implicit, nu se emit adrese de
înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adrese de înştiinţare privind înfiinţarea
popririi, decât după parcurgerea procedurii medierii.
Pe de altă parte, este necesară și clarificarea cazurilor în care se emit somații si titluri
executorii în interiorul perioadei de 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au
fost înregistrate obligaţii fiscale/bugetare restante, chiar dacă cuantumul obligațiilor
fiscale/bugetare se află sub plafonul prevăzut prin ordin.

