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DUPĂ  modificările aduse de  Ordinul ANAF  2098/2019
 

   CAPITOLUL III  
    Procedura  privind  emiterea  şi  comunicarea  unor  acte  de
executare  pentru  debitorii  care  înregistrează  obligaţii
fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

    1.  Prevederile  prezentului  capitol  se aplică  pentru  emiterea  şi
comunicarea următoarelor acte de executare:
    a) somaţie;
    b) titlu executoriu;
    c) adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
   d) adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului
de către terţi;
    e) adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.

ART. I
    Capitolul III din Procedura privind emiterea şi comunicarea unor
acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează
obligaţii fiscale restante sub o anumită limită,  se modifică după cum
urmează:
"CAPITOLUL III
    Procedura  privind  emiterea  şi  comunicarea  unor  acte  de
executare  pentru  debitorii  care  înregistrează  obligaţii
fiscale/bugetare restante sub o anumită limită

    1.  Prevederile  prezentului  capitol  se aplică  pentru emiterea şi
comunicarea următoarelor acte de executare:
    a) somaţie;
    b) titlu executoriu;
    c) adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
   d) adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului
de către terţi;
    e) adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi.
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2. În vederea emiterii  somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal
central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului
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, astfel:

    a) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare
contribuabil;
    b) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu  depăşeşte  1.500  lei,  pentru  debitorul  care  are  calitatea  de
contribuabil mijlociu;
    c) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;
    d) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

2. În vederea emiterii somaţiei şi a titlului executoriu, organul fiscal
central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului
evaluează  bilunar,  respectiv  în  intervalele  1  -  15  şi  16  -  30  ale
aceleiaşi luni calendaristice, 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, astfel:
    a) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 3.000 lei, pentru debitorul care are calitatea de mare
contribuabil;
    b) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu  depăşeşte  1.500  lei,  pentru  debitorul  care  are  calitatea  de
contribuabil mijlociu;
    c) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 500 lei, pentru celelalte categorii de debitori;
    d) în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare restante
nu depăşeşte 100 lei, pentru debitorul persoană fizică.

3. În situaţia în care până la comunicarea către debitor a somaţiilor şi
titlurilor executorii, obligaţiile fiscale/bugetare au fost stinse total sau
parţial, iar diferenţa rămasă se încadrează sub plafoanele prevăzute
la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul stingerii
parţiale,  obligaţiile  fiscale  rămase  nestinse  se  au  în  vedere  la
emiterea  următoarelor  somaţii  şi  titluri  executorii,  cu  respectarea
prevederilor pct. 2.

 3. În situaţia în care, până la comunicarea către debitor a somaţiilor
şi  titlurilor executorii,  obligaţiile  fiscale/bugetare au fost stinse total
sau  parţial,  iar  diferenţa  rămasă  se  încadrează  sub  plafoanele
prevăzute la pct. 2, acestea nu se mai comunică debitorilor. În cazul
stingerii parţiale, obligaţiile fiscale rămase nestinse se au în vedere la
emiterea  următoarelor  somaţii  şi  titluri  executorii,  cu  respectarea
prevederilor pct. 2.
   

4.  Prin  excepţie  de  la  prevederile  pct.  2,  organul  fiscal  central
competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului:
    a) poate emite somaţii şi titluri executorii, din oficiu, în perioada
prevăzută la pct. 2, chiar dacă cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare
restante este sub plafonul stabilit la pct. 2;
    b) emite şi comunică debitorului somaţii şi titluri executorii ori de
câte  ori  se  constată  pericolul  prescrierii  dreptului  de  a  cere
executarea silită.

 4.  Prin  excepţie  de  la  prevederile  pct.  2,  organul  fiscal  central
competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului emite şi
comunică  debitorului  somaţii  şi  titluri  executorii  ori  de  câte  ori  se
constată pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silită.
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5.  În  cazul  în  care  cuantumul  obligaţiilor  fiscale/bugetare  restante
este  sub plafonul  prevăzut  pentru  anulare  de  Codul  de procedură
fiscală,  nu se emit  somaţii  şi  titluri  executorii  pentru  categoriile  de
contribuabili prevăzute la pct. 2.

5.  În  cazul  în  care  cuantumul  obligaţiilor  fiscale/bugetare  restante
este  sub plafonul prevăzut  pentru  anulare  de Codul  de procedură
fiscală,  nu se emit  somaţii  şi  titluri  executorii  pentru  categoriile  de
contribuabili prevăzute la pct. 2.

6. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 5, în alte situaţii prevăzute de
lege,  se  pot  emite  somaţii  şi  titluri  executorii  pentru  categoriile  de
debitori prevăzute la pct. 2 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor
fiscale/bugetare este sub plafonul prevăzut pentru anulare de Codul
de procedură fiscală.

7.  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. În  cazul  în  care
cuantumul  obligaţiilor  fiscale/bugetare  restante  este  sub  limitele
prevăzute  la  pct.  2,  se  emit  actele  de  executare  menţionate  la
prezentul punct, după 180 de zile de la comunicarea somaţiei.

 6.  În  vederea  emiterii  adresei  de  înfiinţare  a  popririi  asupra
disponibilităţilor băneşti 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  au fost comunicate somaţii, şi  nu a fost
notificată de către debitori intenţia de mediere, potrivit art. 230^1 din
Codul  de procedură  fiscală,  şi  emite  aceste  acte  de  executare în
situaţiile prevăzute la pct. 6.1 - 6.4.
    6.1. Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se
emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi
adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi dacă:
    a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din
Codul  de  procedură  fiscală,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase
nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
    b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 20.000 lei;
    c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 3.000 lei.
    6.2. Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se
emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi
adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:
    a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din
Codul  de  procedură  fiscală,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase
nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
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    b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 10.000 lei;
    c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  înscrise în aceasta sunt peste
1.500 lei.
    6.3.  Pentru  celelalte  categorii  de debitori  se  emite  adresa de
înfiinţare  a  popririi  asupra  disponibilităţilor  băneşti  şi  adresa  de
înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:
    a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din
Codul  de  procedură  fiscală,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase
nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;
    b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 5.000 lei;
    c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 500 lei.
    6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înfiinţare
a  popririi  asupra  disponibilităţilor  băneşti  şi  adresa  de  înştiinţare
privind înfiinţarea popririi, dacă:
    a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din
Codul  de  procedură  fiscală,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase
nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;
    b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 1.000 lei;
    c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea
somaţiei,  obligaţiile  bugetare/fiscale  rămase  nestinse  din  aceasta
sunt peste 100 lei.
7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire
la  intenţia  de  mediere,  prevederile  pct.  6  se  aplică  în  mod
corespunzător,  termenele  prevăzute  la  pct.  6.1  -  6.4  începând să
curgă astfel:
    a)  din  a  16-a  zi  de  la  data  comunicării  procesului-verbal  de
mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin
acest proces-verbal;
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    b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată
neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

8. Prevederile  pct. 2 - 6 se aplică în mod corespunzător şi în cazul
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.

      8. Prevederile  pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în
cazul emiterii  adresei de înfiinţare a popririi  asupra disponibilităţilor
băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, chiar şi în
situaţiile prevăzute la pct. 6.1 - 6.4.

     9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47
din Codul de procedură fiscală.

  9. După emitere, actele de executare se comunică potrivit art. 47
din Codul de procedură fiscală."

  ART. II
    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.

    *Ordinul ANAF nr. 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru 
debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul ANAF 727/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial
673 din 13 august 2019

  
                                                                                                                                                            Material informativ elaborat la data de  14.08.2019 
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