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Procedura de mediere în context fiscal
Astfel cum vă informam prin Tax Alert-ul nr. 2/23.01.2019 (i.e. regăsit la adresa http://dunceastefanescu.ro/wp-content/uploads/2014/10/02_Duncea-Stefanescu_TaxAlert_23-01-19-RO_EN.pdf), prin
Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare (denumită în continuare ”Legea 30”),
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 44 / 17.01.2019, a fost introdus în Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală termenul de ”Procedură de mediere”.
Reamintim faptul că ”Procedura de mediere” constă în: (i) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise
în somaţie, pentru situația în care debitorul are obiecţii cu privire la aceasta și (ii) 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.
În acest sens, în Monitorul Oficial al României nr. 549 / 04.07.2019, a fost publicat Ordinul Președintelui
ANAF nr. 1757/28.06.2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care
debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare (denumit în continuare ”Ordinul
1757/2019”).
Prin Ordinul 1757/2019 sunt aduse clarificări cu privire la:






Subiecții Procedurii de mediere;
Obiectul Procedurii de mediere;
Documentele justificative necesare în cadrul Procedurii de mediere;
Derularea efectivă a Procedurii de mediere.

De asemenea, prin Ordinul 1757/2019 sunt aprobate modelele formularelor utilizate în Procedura de
mediere, respectiv:





Notificarea privind intenția de mediere;
Înștiințarea privind organizarea medierii;
Procesul Verbal privind rezultatul medierii.

Prevederile Ordinului 1757/2019 vor fi aplicate de către (i) Direcția Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili, (ii) Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice și (iii) organele fiscale
din subordinea Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice.

www.duncea-stefanescu.ro
Wide experience. Innovative solutions. Since 1999

The mediation procedure in tax context
As we informed you in the Tax Alert no. 2 / 23.01.2019 (i.e. found at http://duncea-stefanescu.ro/wpcontent/uploads/2014/10/02_Duncea-Stefanescu_TaxAlert_23-01-19-RO_EN.pdf), through the Law
no. 30/2019 for the approval of GEO no. 25/2018 for the amendment and completion of some
normative acts, as well as for the approval of certain fiscal and budgetary measures (hereinafter
referred to as the ”Law 30”), published in the Monitorul Oficial al României no. 44 / 17.01.2019, the
term “Mediation Procedure” was introduced in the Law no. 207/2015 regarding the Tax Procedure
Code.
We recall that the “Mediation Procedure” consists of: (i) clarifying the scope of the tax liability
mentioned in the demand for payment for the situation where the debtor has objections to it and (ii)
the analysis by the tax authority, together with the debtor, of the economic and financial situation of
the debtor in order to identify optimal solutions for the settlement of tax liabilities, including the
possibility of benefiting from the payment facilities provided by law.
In this respect, Monitorul Oficial al României no. 549 / 04.07.2019, has published the Order no. 1757/
28.06.2019 issued by the President of NAFA (National Agency for Fiscal Administration) for the
approval of the Mediation Procedure, as well as of the documents that the debtors submit to support
their economic and financial situation (hereinafter “Order 1757/2019”).
The Order 1757/2019 clarifies the following:






The subjects of the mediation procedure;
The object of the mediation procedure;
The supporting documents necessary in the mediation procedure;
Actual performance of the Mediation Procedure.

The Order 1757/2019 also approves the sample of the forms used in the mediation procedure,
namely:





Notice of the intention to mediate;
Notice regarding the conduct of the mediation;
Report on the result of the mediation.

The provisions of the Order 1757/2019 will be enforced by (i) the General Directorate for the
Administration of Large Contributors, (ii) the Regional General Directorates of Public Finance, and
(iii) the tax bodies subordinated to the Regional General Directorates of Public Finance.
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi,
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Tax Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying
your full name and title, as well as the name of your company.
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