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1. Declarația unică se poate depune și în format fizic 
 

Prin OUG nr. 35 / 2019 a fost eliminată obligația de a depune declarația unică în format electronic. 

Modificarea a intrat în vigoare începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial (i.e. 23 mai 2019). 

Sursa: Ordonanța de urgență nr. 35 / 2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
 
 

2. Reducerea cotei de TVA la 5% pentru produsele alimentare montane, bio și 
tradiționale 
 

Prin intermediul OUG nr. 31 / 2019, a fost diminuată cota de TVA de la 9% la 5% pentru produsele 

alimentare montane, bio şi tradiţionale (autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), cu scopul 

de a încuraja consumul acestor tipuri de alimente. Modificarea a intrat în vigoare începând cu 01 iunie 2019. 

 
Sursa: Ordonanța de urgență nr. 31 / 2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, pentru completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 11 / 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru moficarea Legii-cadru nr. 153 / 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

 

3. Limitare număr coduri CAEN pentru un PFA 
 

Începând cu 18 martie 2019, PFA-urile (Întreprinderile individuale) cu mai mult de 5 ( respectiv 10) coduri 

CAEN (noul număr stabilit prin lege) vor fi radiate din oficiu de către Oficiul Național al Registrului 

Comerțului. 

 
În acest scop, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a publicat pe pagina sa de internet listele cu PFA-
urile şi Întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. 
 
 
Sursă: Legea nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale. 

 
 
4. Protecție sporită pentru secretele comerciale 
 

Ordonanța de Urgență nr. 25/2019 instituie cadrul normativ pentru protecția know-how-ului şi a informaţiilor 

de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale și 

transpune reglementări din Directiva nr. 943/2016 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 

Europene.  
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Actul normativ stabileşte mecanismele de asigurare a accesului la instanța de judecată, de dispunere de 

către instanța de judecată a măsurilor provizorii și asigurătorii și de oferire a posibilității obținerii de reparații 

și sancționării în cazul dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a informațiilor care constituie secrete 

comerciale. 

 

De asemenea, actul normativ stabilește și situațiile în care dobândirea, utilizarea și divulgarea secretelor 

comerciale este facută prin mijloace legale, respectiv ilegale. 

 
Sursă: Ordonanța de Urgență nr. 25 din 18 aprilie 2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de 
afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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