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Procedura de publicare a listelor debitorilor va fi modificată

Agenția Națională de Administrare Fiscală modifică și completează "Procedura de
publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi
cuantumul acestor obligaţii", în concordanță cu modificările legislative.
Astfel, noutăţile aduse de prevederile alin.(2) al art.157 din Codul de procedură
fiscală se referă la faptul că nu sunt considerate obligaţii fiscale restante şi următoarele:
• obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,
aflate în termenul de plată prevăzut la art.194 alin.(1), lit. d) din Codul de procedură
fiscală;
• obligaţiile 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 acelaşi act normativ;
• obligaţiile fiscale care nu se sting pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei
sau reorganizării judiciare, după caz, potrivit art.266 alin.(9) din Codul de procedură
fiscală;
• 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.
De asemenea, noutăţile aduse de prevederile alin.(3) al art.157 prevăd faptul că
nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care
suma obligaţiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu suma de
rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare.
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.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, au fost modificate şi prevederile art.157,
alin.(2) şi alin.(3), situaţie care necesită modificarea prevederilor OPANAF 558/2016
pentru a fi în concordanţă cu aceste dispoziţii legale.

* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De asemenea, acestea pot fi
consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în
str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

www.anaf.ro

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi
transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea
“Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relații Publice si
Mass-Media;

Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind
transparenþa decizionalã în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa
domeniul INFO ANAF / Comunicate de presã aflat pe site-ul instituției.

