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REFERAT DE APROBARE 

Proiect de ordin pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor 
care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor 

obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 558/2016 
 
 

Potrivit art. 162 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele 
fiscale centrale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie 
lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

Având în vedere prevederile lit. a) a alin. (2) al aceluiaşi articol, s-a 
aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 558/2016, prin care s-a reglementat Procedura de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi 
cuantumul acestor obligaţii. Ulterior, această procedură a fost modificată 
prin O.P.A.N.A.F. nr. 1164/2016 şi O.P.A.N.A.F. 2266/2016. 

Procesul de desfăşurare al acestei proceduri a generat, în perioadă 
imediat următoare publicării actului normativ şi până în prezent, cheltuieli 
semnificative pentru comunicarea notificarilor catre debitori, astfel încât 
sa fie duse la indeplinire prevederile legale mai sus invocate. 

În vederea diminuării acestor cheltuieli, se impune modificarea 
nivelului plafoanelor sub care cuantumul total al obligaţiilor fiscale 
restante nu fac obiectul publicării pe site, astfel:     
    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). 
Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de ordin  
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 
 

   


