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                   Referat de aprobare a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale   
pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală nr. 1721/2021 privind organizarea activităţii de 
administrare a marilor contribuabili, precum și privind unele obligații declarative 

 

 

În vederea creşterii eficienţei activităţii de administrare a contribuabililor și a  
îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare a fost necesară reorganizarea 
activităţii de administrare a marilor contribuabili, acțiune care are la bază 
administrarea şi monitorizarea distinctă a acestei categorii de contribuabili care 
reprezintă eşantionul agenţilor economici cu cea mai mare importanţă fiscală, 
respectiv care contribuie cu cea mai pare pondere la încasarea veniturilor datorate 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național 
unic de asigurări de sănătate. 

Prin Ordinul președintelui Administrației Naționale de administrare Fiscală nr. 
1721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, 
au fost reglementate criteriile de selecție/actualizare a marilor contribuabili care 
sunt administrați, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de către Direcția generală 
de administrare a marilor contribuabili, respectiv criteriile specifice, criteriul de 
baza și criteriul de continuitate. 

În ceea ce privește criteriul de continuitate precizăm că, menținerea în 
administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili a 
contribuabililor selectați în baza acestui criteriu, a avut la bază considerentul 
păstrării stabilității în administrarea aceluiași organ fiscal central a acestor 
contribuabili. 

Potrivit art. 6 alin. (1) din ordinul anterior invocat, ”contribuabilii mari 
selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul 
specific prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c) sau criteriul de bază prevăzut la art. 
5 nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade”. 

 

Situația economică generată de pandemia Covid 19 a condus la diminuarea 
lichidităților financiare și a patrimoniului deținut de contribuabili.   

Astfel, s-a constatat faptul că o parte din contribuabilii menținuți în categoria 
marilor contribuabili în funcție de criteriul continuității, au înregistrat o scădere a  
cifrei de afaceri și a numărului mediu de angajați, astfel cum rezultă dinsituaţiile 
financiare aferente anului 2020 comparativ cu cele aferente anului 2019. De 
asemenea, s-a constatat că 14 dintre acești contribuabili au declarat în situațiile 
financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero. 
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De asemenea, s-a constatat că urmare diminuării activității acestor mari 
contribuabili în perioada pandemiei, obligațiile fiscale declarate au scăzut în anul 
2020 față de cele declarate în anul 2019. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că reducerea activității acestor 
contribuabili a generat o diminuare a încasarilor la bugetul general consolidat, s-a 
impus reanalizarea pachetului de mari contribuabili care au fost seletați în funcție 
de criteriul continuității. 

Raportat la cele mai sus expuse, s-a constatat că din această categorie de mari 
contribuabili cei care au înregistrat o cifră de afaceri mai mică cu 50% în anul 2020 
față de anul 2019, au declarat obligații fiscale mult mai mici, iar numărul de 
salariați a scăzut în mod semnificativ. Astfel, aceștia nu se mai justifică a fi 
menținuți în categoria marilor contribuabili, ținând cont de faptul că aportul lor în 
totalul încasărilor la bugetul general consolidat este nesemnificativ, fapt pentru 
care se impune eliminarea acestora din rândul marilor contribuabili. 

 

 

 

 


