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PUBLICAREA LISTELOR DEBITORILOR CARE INREGISTREAZA 

 OBLIGATII FISCALE RESTANTE  

 

 

1. Potrivit prevederilor art. 162. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, organele 

fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care 

înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.  

2. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare 

și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei. 

3. Înainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligațiile fiscale ale sediilor 

secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea 

funcționează. 

4. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal competent 

operează modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații.  

5. Prevederile enumerate la punctele 1-4 se aplică și pentru obligațiile fiscale stabilite prin titluri de 

creanță împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluționarea căilor 

de atac, caz în care organul fiscal face mențiuni cu privire la această situație. Ori de câte ori contribuabilul 

obține suspendarea executării actului administrativ fiscal în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile punctului 4. 

6.  In cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, plafonul obligatiilor fiscale restante 

care se vor publica pe pagina proprie de internet potrivit punctelor 1 si 2 se stabileste prin hotărâre a 

consiliului local.  

7. Pentru anul fiscal 2021 plafonul obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local Isaccea de catre 

debitori persoane juridice care se vor publica pe pagina proprie de internet, se stabileste la suma de 1000 lei 

inclusiv. 
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