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1. Procedura de mediere între organul fiscal și debitor aprobată 

 
Începând cu 4 iulie 2019, debitorul poate notifica organul fiscal cu privire la intenția de mediere. Notificarea 

(model prevăzut în Ordin) se depune de către debitor în termen de 15 zile de la primirea somației emise de 

către organul fiscal prin care se comunică acestuia demararea procedurii de executare silită.   

 

Procedura de mediere are ca obiect obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare 

înscrise în somația pentru care se solicită medierea. De la momentul notificării, procedura de executare silită 

se suspendă, urmând a avea loc următoarele: 

  

• clarificarea situației obligațiilor (dacă există obiecții cu privire la acestea); 

• efectuarea unei analize economice și financiare a debitorului pentru identificarea unor soluții optime 

de stingere a acestor obligații, respectiv pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de lege. 

 

Documentele justificative ce ar putea fi anexate notificării, respectiv derularea procedurii de mediere între 

organul fiscal și debitor sunt de asemenea detaliate în Ordin.  

 

Sursa: Ordinul nr. 1757 / 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care 
debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019  
 
 

2. Actualizarea procedurii privind acordarea eșalonării la plată 
 
Începând cu 22 iulie 2019, anexele privind conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată, respectiv 

procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată prevăzute în Ordinul nr. 90 / 2016 au fost modificate și 

completate în vederea reglementării anumitor aspecte, printre care enumerăm: 

 

• Modelul cererii și actualizarea documentelor justificative anexate acesteia; 

• Actualizarea obiectului înlesnirilor la plată; 

• Actualizarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată; 

• Stabilirea termenelor aferente procedurii de eșalonare la plată; 

• Actualizarea regulilor speciale referitoare la punerea în aplicare a suspendării executării unui act 

administrativ fiscal etc. 
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Astfel, amintim câteva dintre înlesnirile la plata obligațiilor fiscale: 
 

• eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale; 

• amânarea la plată, integral sau în limita unui procent, a penalităților de întârziere, a dobânzilor, 

respectiv a majorărilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării până 

la data finalizării eșalonării la plată. 

 
Sursa: Ordinul nr. 1960 / 2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare 
a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a 
acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 22 iulie 2019 
 
 

3. Majorarea creditului fiscal acordat pentru sponsorizări 
 

Începând cu 29 iulie 2019, entitățile care efectuează sponsorizări și / sau acte de mecenat pot beneficia de 

credite fiscale mai avantajoase. În acest sens, sumele ce pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat sunt 

determinate la nivelul valorii minime dintre următoarele: 

 

• Valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri (anterior se aplica procentul de 0,5% la 

cifra de afaceri); 

• Valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. 

 

Sursă: Legea nr. 156 / 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul 
fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 iulie 2019 
 

 
4. Obligația de a dota automatele comerciale cu case de marcat 
 

Până la data de 31 decembrie 2019, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de 

servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul și / sau în numerar 

au obligația de a dota automatele comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. 

 

Sursă: Legea nr. 136 / 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului         nr. 
27 / 2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28 / 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale 
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5. Noi reglementări legate de spălarea banilor; Obligația de înregistrare în 
Registrul Beneficiarilor Reali ai societăților până în iulie 2020. 
 

Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative a intrat în vigoare la data de 21.07.2019, înlocuind astfel 

Legea nr. 656/2002.   

Conform noilor prevederi, pe lângă obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte, entitățile raportoare au 

obligația de a raporta către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor tranzacțiile cu sume 

în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 Euro, în cel mult 3 

zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției. Această obligație exista și în vechea reglementare, însă 

limita minimă era stabilită la 15.000 Euro. 

Entitățile raportoare includ, printre altele, instituțiile de credit, instituțiile financiare, administratorii de fonduri de 

pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, 

persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă, notarii publici, avocații, 

executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, furnizorii de servicii pentru 

societăți sau fiducii, agenții imobiliari sau alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de 

profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită 

minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură 

operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.  

De asemenea, noua lege obligă societăţile înregistrate până la data de 21.07.2019 în Registrul Comerţului, cu 

excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, ca 

în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi să depună, prin grija reprezentantului legal, spre 

înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o 

declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali. Nerespectarea de către administratorul care 

reprezintă societatea a acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei 

la 10.000 lei. Registrele beneficiarilor reali vor fi operaționalizate în termen de 120 de zile de la intrarea în 

vigoare a noii legi. 

Totodată, de la data intrării în vigoare a Legii 129/2019, este interzisă emiterea de noi acțiuni la purtător și 

efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente. Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare 

a prezentei legi vor trebui convertite în acțiuni nominative și actul constitutiv actualizat va trebui să fie depus 

la oficiul Registrului Comerțului. Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător trebuie să le depună la sediul 

societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a legii. La data expirării termenului, acțiunile 

la purtător nedepuse se anulează de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social. 

Neîndeplinirea obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni atrage 

dizolvarea acestora. 

 

Sursa: Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 589 din 
data de 18 iulie 2019.  
 



 
 
 

Tax & Legal Newsletter Iulie 2019 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Montenegro I Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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