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OpANAF nr. 1923 din 2022 privind Procedura de publicare a listei
contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante. Monitorul
oficial nr. 1058 din 01.11.2022
Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Având în vedere prevederile art. 1621 alin. (3) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor
comunicat prin Adresa nr. 743.231 din 31.10.2022,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează
obligaţii restante, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Articolul 2
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Lucian-Ovidiu Heiuş
Bucureşti,
1 noiembrie 2022.
Nr. 1.923.

ANEXĂ
PROCEDURĂ
de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligaţii restante
1. În vederea mediatizării contribuabililor, persoane juridice, care şi-au
declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu figurează
în evidenţele fiscale cu obligaţii bugetare restante, organele fiscale
centrale, denumite în continuare organe fiscale, publică pe pagina de
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internet proprie lista acestor contribuabili conform anexei care face parte
integrantă din prezenta procedură.
2. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 1 se au în vedere următoarele
condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili:
a)sunt depuse, pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii
fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data
întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care,
pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale
au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
b)au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile
fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează
publicarea listei;
c)nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei.
3. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 contribuabilii care au fost declaraţi
în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, sau
au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Lista va cuprinde denumirea contribuabililor şi codul de identificare fiscală.
5. La întocmirea listei se au în vedere informaţiile referitoare la obligaţiile
bugetare înregistrate în evidenţele fiscale ale contribuabililor persoane
juridice, existente la nivelul organelor fiscale.
6. La publicarea listei pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare
înregistrate fiscal, potrivit legii, se verifică condiţiile prevăzute la pct. 2 atât
pentru activitatea proprie, cât şi pentru sediile secundare ale acestora. În
acest caz, lista cuprinde contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare
înregistrate fiscal potrivit legii, fără a mai fi menţionate sediile secundare
ale acestora.
7. Publicarea listei prevăzute la pct. 1 se face trimestrial, până în ultima zi a
primei luni din trimestrul următor celui de raportare.
8. În situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la
informaţiile cuprinse în listă, organul fiscal, în baza unui referat aprobat de
conducătorul acestuia, prelucrează, de îndată, în sistem informatic,
modificările informaţiilor publicate pentru fiecare contribuabil.
9. Prin eroare materială se înţelege:
a)preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente la nivelul
organelor fiscale;
b)publicarea eronată a unor contribuabili care, potrivit legii, nu îndeplinesc
criteriile prevăzute la pct. 2.
10.
Constituie omisiune la publicare neselectarea, din eroare, a unor
contribuabili care îndeplineau criteriile prevăzute la pct. 2.
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Produsul informatic de întocmire şi transmitere a informaţiilor, precum
şi gestiunea acestui produs vor fi asigurate de Centrul Naţional pentru
Informaţii Financiare.
12.
De corectitudinea acestor informaţii care vor fi transmise Centrului
Naţional pentru Informaţii Financiare în vederea publicării pe pagina de
internet răspunde conducătorul organului fiscal competent în administrarea
obligaţiilor fiscale ale contribuabililor ce fac obiectul publicării.
11.

ANEXĂ
la
procedu
ră LISTA
contribuabililor - persoane juridice care nu înregistrează obligaţii restante
Nr.
crt.

Denumirea contribuabilului

Cod unic de înregistrare fiscală (CUI)

