
1. Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990 (M. Of. nr. 644 din 2 august 2019) 
           √  Alineatul (2) al articolului 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
          "(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile 
ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a 
exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării 
pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de 
corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege." 
 2. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 2085/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 109 
"Declaraţie privind taxa pe active financiare nete" 
(M. Of. nr. 642 din 2 august 2019) 
           √ Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 109 "Declaraţie 
privind taxa pe active financiare nete" prevăzut în anexa nr. 1 la ordin. 
           √ Formularul 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete" 
se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la 
ordin. 
 

 3. Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea 

unor facilităţi fiscale (M.Of. nr. 648 din 6 august 2019). 

 

  √ Se instituie unele măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante 

la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare 

sau egal cu suma de un milion lei; 

   

  √ Se instituie măsura anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

restante la data de 31 decembrie 2018, astfel: 

  - se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau 

entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv 

au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central 

sub un milion lei; 

  - pot beneficia şi debitorii - persoane fizice sau entităţi fără 

personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au 

obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion 

lei sau mai mari. 

 

        √  Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile 

bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, 

precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor 

fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării 

certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3). 
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      √ Nu formează obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare: 

      a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de 

atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit 

în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de 

restituit/de plată de la buget; 

      b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data 

eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 

sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului 

administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi 

comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în 

înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau 

luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, 

organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind 

obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat 

suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii 

aferente; 

      c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de 

stat de recuperat. 

 

 4. Ordinul   preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 2098/2019 din 30 iulie 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 preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 

(M.Of. nr. 673 din 13 august 2019). 

 

  Se modifică Capitolul III din Procedura privind emiterea şi comunicarea 

unor acte administrative şi de executare (somaţie, titlu executoriu, adresă de 

înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, adresă de înfiinţare a popririi 

asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, adresă de înştiinţare privind 

înfiinţarea popririi), pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante 

sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 727/2019, după cum urmează:   

 √ 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; 
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     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. 

   

 Prin excepţie, 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. 

       

 

    √ 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 

adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa 

de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, astfel: 

      

- pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil, 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. 

 

- pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu, 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 

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. 

   

- pentru celelalte categorii de debitori, 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. 

 

 - pentru debitorul persoană fizică, 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. 

 

 5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 2153/2019 din 2 august 2019 privind aprobarea înfiinţării organului de 

executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese 

electronice masive (M.Of. nr. 673 din 13 august 2019). 

 

 √ Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare are 

calitatea de organ de executare silită şi este structura abilitată pentru 

îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive, prin 

intermediul unor sisteme informatice puse la dispoziţie în acest sens. 

 6. Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor 

publice, şi preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 

2677/238/2019 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a art. 1 - 10 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză nr. 2.023/172/2019 (M.Of. nr. 672 din 12 august 2019). 

 

 √  Se modifică şi se completează  Normele metodologice de aplicare a 

art. 1 - 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al 

preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019 
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     7. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 2094/2019 din 29 iulie 2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră 

abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a 

benzinelor şi motorinelor (M.Of. nr. 669 din 12 august 2019). 

  

            √  Se stabilesc birourile vamale de frontieră abilitate să efectueze 

formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor. 

     8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 1975/2019 din 11 iulie 2019 privind sigiliile utilizate în cadrul activităţii 

Direcţiei generale antifraudă fiscală (M.Of. nr. 674 din 13 august 2019). 

  

 √  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, inspectorii antifraudă din cadrul 

Direcţiei generale antifraudă fiscală utilizează sigilii metalice de unică folosinţă, 

personalizate şi înseriate, al căror model este prezentat în anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 9. Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 din 12 august 2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 676 din 14 august 2019). 

 

 10. Ordonanța Guvernului nr. 13/2019 din 12 august 2019 cu privire la 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (M.Of. nr. 676 

din 14 august 2019). 

 

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

2137/2019 din 2 august 2019 privind procedura de aplicare a prevederilor 

legate de trasabilitatea produselor din tutun (M.Of. nr. 683 din 19 august 

2019). 

  

 √  Procedura de transmitere a informaţiilor, prevăzută la art. 15 alin. (3) lit. 

i) - k) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, 

prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de 

modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun este detaliată în cuprinsul Regulamentului de 

punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind 

standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate 

pentru produsele din tutun, iar în anexa II la Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2018/574 sunt prevăzute mesajele principale care vor fi trimise 

de operatorii economici prin mijloace electronice. 

 

 12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 2138/2019 din 2 august 2019 privind contractele de stocare de date 

încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun  

(M.Of. nr. 683 din 19 august 2019). 

 

  √  Producătorii şi importatorii au obligaţia de a transmite o informare la 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la 
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semnarea contractelor cu furnizorii de sisteme de stocare de date care asigură 

depozitul primar de date. 

  √  Furnizorii de servicii de stocare de date acordă acces fizic şi virtual, la 

nivel de server şi de bază de date, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

în calitate de Administrator naţional. 

           √ Furnizorii de servicii de stocare de date, în măsura în care este 

necesar pentru a asigura organizarea eficace a bunei funcţionări a sistemului 

de depozite, cooperează şi cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în 

calitate de autoritate competentă. 

 

 13. Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor 

publice nr. 2741/2019 din 14 august 2019 pentru aprobarea machetei 

"Solicitare de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale" (M.Of. nr. 683 din 19 august 2019). 

 

      √  Se aprobă macheta "Solicitare de sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", prevăzută în anexa 

care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

   14. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 2227/2019 din 12 august 2019 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (M.Of. 

nr. 687 din 20 august 2019). 

 

    √ Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) "Decont de taxă pe 

valoarea adăugată", prevăzut în anexa nr. 1 

 

   15. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 2010/2019 din 17 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal 

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, 

destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul 

Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (M.Of. nr. 688 din 20 august 2019). 

 

    √ Se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de 

control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă 

Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 13 

noiembrie 2013, cu modificările ulterioare. 

  

    16.Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor 

publice nr. 2643/2019 din 31 iulie 2019 pentru aprobarea procedurilor de 

file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2741
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2741
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2227
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2227
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2010
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2010
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2643
file:///C:/Users/23031163/AppData/Local/Temp/notesE97E9E/Buletin%20informativ%20fiscal%20perioada%2019-23%20august%202019%201.htm#ORDIN2643


anulare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a obligaţiilor 

fiscale accesorii aferente acestora ce fac obiectul prevederilor art. 2 şi 3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi 

fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 

pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M.Of. nr. 

691 din 21 august 2019). 

 

    √ Se aprobă Procedura de identificare a persoanelor fizice care 

beneficiază de anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit 

prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind 

acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prevăzută în anexa nr. 1. 

     

     √ Se aprobă Procedura de anulare a contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora, potrivit prevederilor 

art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea 

unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prevăzută în anexa nr. 2. 

 

     √ Se aprobă modelul şi conţinutul Deciziei de anulare a contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor fiscale accesorii, prevăzută în 

anexa nr. 3. 

 

      17. Ordonanța Guvernului nr. 19/2019 din 21 august 2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală (M.Of. nr. 694 din 22 august 2019). 

 

     √ Se modifică și se completează  Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, astfel:  

     1. Denumirea titlului IX se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"TITLUL IX 

Soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor şi 

convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri" 

         2. După denumirea titlului IX se introduce denumirea unui nou 

capitol, cu următorul cuprins: 

"CAPITOLUL I 

Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convenţiilor pentru 

evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenţiei 90/436/CEE privind 
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eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor 

asociate" 

           3. După articolul 283 se introduce un nou capitol, capitolul II, 

cuprinzând articolele 283^1 - 283^19.  

 

       18. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 2254/2019 din 14 august 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 

pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare 

prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a 

Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în 

situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării (M.Of. nr. 694 din 22 

august 2019). 

 

      √ Se modifică articolul 6 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.460/2016 pentru aprobarea 

Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de 

completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare 

ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 649 din 24 august 2016. 

 

      19. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 2201/2019 din 12 august 2019 privind modificarea anexei la 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 

pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 

(M.Of. nr. 697 din 23 august 2019). 

 20. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr. 2273/2019 din 19 august 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte" 

(M.Of. nr. 700 din 26 august 2019). 

  

 √  Se modifică și se completează art. 3, 4 și anexele la Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017, privind 

conținutul formularului "Raportul pentru fiecare ţară în parte", a instrucțiunilor 

de completare și depunere a formularului, precum și notificarea privind 

calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale care își 

au rezidența fiscală în România. 

 

 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2806/2019 din 26 august 

2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu 

anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări 

sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit 
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prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind 

acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 

modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (M.Of. nr. 708 din 28 august 2019). 

 

  √  Se aprobă procedura de acordare a a bonificaţiei pentru plata cu 

anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări 

sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit 

prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019. 

  

 √ Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care organele 

fiscale competente au emis şi au comunicat decizii de impunere anuală 

aferente perioadei 2014 - 2017. 

 

 

 22. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2810/2019 din 26 august 

2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a 

obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au 

datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei (M.Of. 

nr. 711 din 29 august 2019). 

 

    √ Prezenta procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept 

public sau privat, care: 

     a) se află în stare de dificultate financiară; şi 

     b) înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 

decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, nestinse până 

la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, 

precum şi obligaţii bugetare accesorii indiferent de cuantumul acestora. 

  

 √  Obligaţiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă 

sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în 

obligaţii fiscale, precum şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii 

emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în 

vederea recuperării. 

 

 √  Nu fac obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare: 

     a) obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare 

fiscală, urmează a fi compensate potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de 

rambursat/de restituit/de plată de la buget; 

     b) obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data 

eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 

sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
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completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului 

administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare şi 

comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în 

înlesnirea la plată a obligaţiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau 

luarea altor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare. În acest scop, 

organul fiscal competent comunică debitorului o înştiinţare de plată privind 

obligaţiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat 

suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile accesorii 

aferente; 

     c) obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat 

de recuperat. 

 

 

 23. Ordinul viceprim-ministrului, interimar, ministrului finanţelor 

publice nr. 2756/2019 din 14 august 2019 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea 

serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi 

instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu (M.Of. nr. 715 din 30 august 

2019). 

  

 √ Ministerul Finanţelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic 

PatrimVen prin punerea la dispoziţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice şi 

de interes public din administraţia publică centrală şi locală, denumite în 

continuare autorităţi şi instituţii publice, în vederea furnizării de servicii pentru 

realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea 

procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, parte a Strategiei României 

pentru consolidarea administraţiei publice 2014 - 2020." 
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