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Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul 

Asistenta Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte 
normative: 
 Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonan ţei 
de urgen ţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare ( Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2019).        
Precizări suplimentare : 

 LEGEA 30 – MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI COD FISCAL  
IMPOZITUL PE PROFIT 
- Au fost introduse şi tichetele culturale  în cadrul cheltuielilor sociale 

pentru care se acordă deductibilitate în limita a 5% din fondul de slarii; 
- A fost precizat faptul că, în cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi 

persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele 
aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele 
prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este 
înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entit ăţilor/unit ăţilor 
de cult pentru care se acord ă deduceri fiscale . 

- Registrul entit ăţilor/unit ăţilor de cult pentru care se acord ă 
deduceri fiscale  se organizează de ANAF. Înscrierea în registru se 
realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la 
data depunerii cererii, următoarele condiţii: 

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, 
pe baza declaraţiei pe propria răspundere; 

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de 
lege; 

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, 
mai vechi de 90 de zile; 

d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; 
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e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de 
procedură fiscală. 

- Au fost revizuite regulile privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a 
altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic. 

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 
- A fost introdusă o nouă categorie de venituri care nu se cuprinde în 

baza de impozitare: «e^1) veniturile din ajustări pentru pierderi 
aşteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice 
române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile 
asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au fost cheltuieli 
nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în 
perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor.»" 

- Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susţinerea 
entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult (oricare ONG, nu numai cele 
care sunt licen ţiate pentru prestarea de servicii sociale) , care la 
data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul 
entit ăţilor/unit ăţilor de cult pentru care se acord ă deduceri fiscale , 
scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat  pentru 
trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. 

IMPOZITUL PE VENIT 
- Contribuablii, persoane fizice, vor putea redirecţiona 3,5% din impozitul 

pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi 
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult (oricare ONG, nu 
numai cele care sunt licen ţiate pentru prestarea de servicii 
sociale) , precum şi pentru acordarea de burse private. 

- Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, 
precum şi unităţile de cult beneficiază de sumele redirecţionate (3,5%) 
dacă la momentul plăţii acestora de către organul fiscal sau 
angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul 
entit ăţilor/unit ăţilor de cult pentru care se acord ă deduceri fiscale. 

- A fost precizat în mod expres faptul că „veniturile din transferul de 
monedă virtuală” sunt incluse  în categoria veniturilor din alte surse. 
Pentru aceste venituri se depune declaraţie de către beneficiar (nu se 
reţine la sursă impozitul). Câştigul din transferul de monedă virtuală se 
va determina ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de 
achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub 
nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul 
câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei. 

TVA 
- Au fost aduse modificări şi completări la modalitatea de modificare a 

bazei impozabile în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a 
serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a 
beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de 



reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin 
care creanţa creditorului este modificată sau eliminată.  

- Au fost modificate condiţiile de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% 
în ceea ce priveşte  livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, 
inclusiv a terenului pe care sunt construite. 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ  
- În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, 

procedurile de administrare se realizează în funcţie de clasa/subclasa 
de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii ca urmare a analizei 
de risc efectuate de organul fiscal. 

- Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum 
urmează: 

a) contribuabili cu risc fiscal mic; 
b) contribuabili cu risc fiscal mediu; 
c) contribuabili cu risc fiscal ridicat. 

- Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de 
risc fiscal sunt următoarele: 

a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală; 
b) criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale; 
c) criterii cu privire la nivelul de declarare; 
d) criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul 

general consolidat şi către alţi creditori. 
- În scopul comunicării actelor administrative prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă, organul fiscal central poate s ă înregistreze 
din oficiu  contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică 
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de 
înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor 
publice. 

- Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie 
lista debitorilor persoane juridice (au fost scoase persoanele fizice)  
care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul 
acestor obligaţii. 

- Somaţia (în cazul începerii executării silite) va cuprinde şi: numărul 
dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, 
termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în 
titlul executoriu, indicarea consecinţelor nerespectării acesteia, 
precum şi posibilitatea de a intra într-o procedur ă de mediere . 

- În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul 
fiscal cu privire la intenţia sa în termen de 15 zile de la primirea 
somaţiei. La notificare se anexează documente şi informaţii care să 
susţină situaţia sa economică şi financiară. 

- În termen de maximum 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal 
are obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea 
procedurii de mediere. 

- Procedura de mediere constă în: 



a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă 
respectivul debitor are obiecţii cu privire la aceasta; 

b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei 
economice şi financiare a debitorului în scopul identificării 
unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv 
posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de 
lege. 

- Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor 
fiscale se consemnează într-un proces-verbal. În situaţia în care în 
termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu 
se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de 
executare silită. 

- Procedura de executare silită nu începe de la data la care debitorul 
notifică organului fiscal intenţia de mediere. Pe parcursul procedurii de 
mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii. 

PREVEDERI TRANZITORII 
- Prevederile art. 123^1 (Acordarea dreptului contribuabilului de a 

dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit) se aplică şi în 
situaţia în care contribuabilii şi-au exprimat, până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, opţiunea privind distribuirea din impozitul pe 
venit a unei sume reprezentând cota de 2% sau 3,5% din acesta, 
conform dispoziţiilor art. 68^1 alin. (11), art. 72 alin. (11) şi art. 79 alin. 
(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin reînnoirea acesteia conform art. 123^1 alin. 
(2), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
sub sancţiunea decăderii. 

- Prin derogare de la prevederile art. 4 din Codul fiscal, 
prevederile legii intră în vigoare la 3 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, cu excepţiile stipulate expres (unele 
prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2019 , iar altele 
începând cu 1 aprilie 2019 ). 

 
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta 
contribuabili la tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul 
ANAF la adresa: https://www.anaf.ro/arondare , completand 
FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.  

 
 

A.J.F.P. Mehedinti 
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABIL 

 
 
 


