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În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 / 
13.08.2019 a fost publicat Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2098 
/ 30.07.2019 pentru modificarea Procedurii privind 
emiterea și comunicarea unor acte administrative și 
de executare pentru debitorii care înregistrează 
obligații fiscale restante sub o anumită limită, 
aprobată prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 727 / 2019 („Ordinul 2098 / 
2019”). 

 Monitorul Oficial al Romaniei no. 673 / 13 August 2019 
published the Order of the President of the National 
Agency for Fiscal Administration no. 2098 / 30 July 
2019 for amending the Procedure regarding the 
issuance and  service of administrative and 
enforcement documents for the debtors holding 
outstanding fiscal obligations under a certain limit, 
approved by the Order of the President of the National 
Agency for Fiscal Administration no. 727 / 2019 ("Order 
2098 / 2019") 

   

Modificările aduse prin Ordinul 2098 / 2019 vizează 
înființarea popririi asupra disponibilităților bănești în 
funcție de: 

 The amendments brought by the Order 2098 / 2019 aim 
to establish the garnishment on the cash availability 
depending on: 

(i) categoria contribuabilului 

             și de 

(ii) cuantumul obligațiilor bugetare rămase 
nestinse din somația emisă anterior. 

 (i) the taxpayer's category 

            and on 

(ii) the amount of the unpaid tax liabilities from the 
previous summons. 
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Astfel, cuantumurile obligațiilor bugetare rămase 
nestinse, pentru care vor fi emise (i) adresa de 
înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și (ii) 
adresa de înștiințare privind înființarea popririi, sunt 
următoarele: 

 Thus, the amounts of the unpaid tax liabilities, for which 
(i) the cash garnishment letter and (ii) the garnishment 
notice will be issued are the following: 

   

A. Pentru debitorul care se încadrează în categoria 
marilor contribuabili: 

 A. For the debtor who falls in the category of major 
taxpayers: 

� 40.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea termenului 
de 15 zile de la comunicarea somaţiei; 

 � Lei 40,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 15-day term after the summons is 
served; 

� 20.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea termenului 
de 90 zile de la comunicarea somaţiei; 

 � Lei 20,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 90-day term after the summons is 
served; 

� 3.000 lei reprezentând obligație bugetară rămasă 
neachitată până la expirarea termenului de 180 
zile de la comunicarea somaţiei. 

 � Lei 3,000 as unpaid tax liability until the expiration 
of the 180-day term after the summons is served. 

   

B. Pentru debitorul care se încadrează în categoria 
contribuabililor mijlocii: 

 B. For the debtor who falls in the category of 
medium taxpayers: 

� 40.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 15 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

 � Lei 40,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 15-day term after the summons is 
served; 

� 10.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 90 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

 � Lei 10,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 90-day term after the summons is 
served; 

� 1.500 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 180 zile de la comunicarea 
somaţiei. 

 � Lei 1,500 as unpaid tax liability until the expiration 
of 180-day term after the summons is served. 

   

C. Pentru ceilalți debitori:  C. For other debtors: 

� 10.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 15 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

 � Lei 10,000 as tax liability left unpaid until the 
expiration of the term of 15 days after the 
summons is served; 

� 5.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 90 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

 � Lei 5,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 90-day term after the summons 
is served; 

� 500 lei reprezentând obligație bugetară rămasă 
neachitată până la expirarea termenului de 180 
zile de la comunicarea somaţiei. 

 � Lei 500 as tax liability left unpaid until the 
expiration of 180-day term after the summons is 
served. 

   

D. Pentru debitorul persoană fizică:  D. For the debtor natural person: 

� 2.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 15 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

 

 � Lei 2,000 as tax liability left unpaid until the 
expiration of the 15-day term after the summons 
is served; 
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� 1.000 lei reprezentând obligație bugetară 
rămasă neachitată până la expirarea 
termenului de 90 zile de la comunicarea 
somaţiei; 

  

� Lei 1,000 as unpaid tax liability until the 
expiration of the 90-day term after the summons 
is served; 

� 100 lei reprezentând obligație bugetară rămasă 
neachitată până la expirarea termenului de 180 
zile de la comunicarea somaţiei. 

 � Lei 100 as unpaid tax liability until the expiration 
of 180-day term after the summons is served. 

   

NOTĂ: 

Emiterea (i) adresei de înființare a popririi asupra 
disponibilităților bănești și a (ii) adresei de înștiințare 
privind înființarea popririi se va face cu respectarea 
prevederilor referitoare la procedura medierii. 

 NOTE: 

The (i) cash garnishment letter and the (ii) garnishment 
notice will be issued in compliance with the mediation 
procedure provisions. 
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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. 


