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TABEL COMPARATIV urmare a modific ărilor aduse de ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI 114/2018*                                
 

Codul fiscal  înainte de modific ările aduse  OUG 114/2018       Codul fiscal  după modific ările aduse de  art. 72 al  

                                 OUG 114/2018  

 1. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolu l 62^1:  
    "ART. 62^1 
    Accesul organului fiscal central la informa ţii privind combaterea 
spălării banilor  
    Entităţile raportoare care intră sub incidenţa legislaţiei pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pun la 
dispoziţia organului fiscal central, la cerere, în cadrul termenului de 
păstrare prevăzut de lege, informaţii şi documente privitoare la: 
    a) mecanismele şi procedurile în baza cărora aplică măsurile de 
precauţie privind clientela; 
    b) identificare clientului şi a beneficiarului real; 
    c) evaluarea scopului şi naturii dorite a relaţiei de afaceri; 
    d) monitorizarea relaţiei de afaceri; 
    e) evidenţele tranzacţiilor." 
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ART. 194 
    Condi ţii de men ţinere a valabilit ăţii eşalonării la plat ă 
    (1) Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi 
menţine valabilitatea în următoarele condiţii: 
e) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal, 
nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care 
nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile 
de la data comunicării acestei decizii sau până la finalizarea 
eşalonării la plată; 
 

2. La articolul 194 alineatul (1), litera e) se mod ific ă: 
 
 
 
    "e) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal, 
nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac 
obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data 
comunicării acestei decizii sau până la finalizarea eşalonării la plată, cu 
excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea la plată potrivit 
art. 195;". 
 

ART. 195     Modificarea deciziei de e şalonare la plat ă în 
perioada de valabilitate a e şalonării  
    (1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare 
la plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în 
eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de 
atestare fiscală emis de organul fiscal competent: 
    a) cele prevăzute la art. 184 alin. (6) lit. d); 
    b) obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror 
administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea unei 
decizii de eşalonare la plată; 
    c) obligaţiile fiscale principale stabilite de organul de inspecţie 
fiscală prin decizie de impunere, precum şi obligaţiile fiscale 
accesorii aferente acestora, cu termene de plată după data 
comunicării deciziei de eşalonare la plată; 
    d) obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de 
plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată; 
    e) diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii 
rectificative; 
    f) creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare 
organului fiscal, precum şi amenzile de orice fel, în situaţia în care 
transmiterea creanţelor se efectuează pe perioada derulării 
eşalonării la plată; 

    3. La articolul 195, alineatele (1) - (3) se modifi că: 
 
    "(1) Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la 
plată poate fi modificată la cererea debitorului prin includerea în 
eşalonare a următoarelor obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de 
atestare fiscală emis de organul fiscal competent: 
    a) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii 
eşalonării la plată, prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) - c), e) - i) şi n); 
    b) obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere 
a valabilităţii eşalonării, prevăzute la art. 200 alin. (2), cu excepţia 
sumelor de natura celor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. j). 
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    g) obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea 
deconturilor potrivit art. 190 alin. (5). 
    (2) Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de 
modificare a deciziei de eşalonare la plată într-un an de eşalonare 
sau, după caz, fracţie de an de eşalonare, calculat începând cu 
data comunicării deciziei de eşalonare. Aceste prevederi nu sunt 
aplicabile obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. 
(11). 
 
 
 
 
    (3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la 
art. 194 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h) sau i), după caz, şi se 
soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de 
modificare a deciziei de eşalonare la plată sau decizie de 
respingere, după caz. 
 

 
    (2) Contribuabilul poate depune cel mult două cereri de modificare a 
deciziei de eşalonare la plată într-un an calendaristic sau, după caz, 
fracţie de an calendaristic. Pentru obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (11) 
şi la art. 194 alin. (1) lit. h) şi i) debitorul poate depune cererea de 
modificare a deciziei de eşalonare la plată ori de câte ori este necesar. 
Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de eşalonare la 
plată prin includerea tuturor obligaţiilor fiscale ce reprezintă condiţie de 
menţinere a valabilităţii eşalonării la plată la data depunerii cererii. 
    (3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 
194 alin. (1) lit. a) - c), e) - i) sau n), după caz, ori până la împlinirea 
termenului prevăzut la art. 200 alin. (2) şi se soluţionează de organul 
fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de eşalonare la 
plată sau decizie de respingere, după caz." 
 
4. La articolul 195, dup ă alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (8^2):  
    "(8^2) În cazul debitorilor pentru care s-a acordat eşalonare la plată 
potrivit prevederilor art. 186 alin. (4), la cererea acestora, penalităţile de 
întârziere rămase de plată din graficul de eşalonare se amână la plată în 
situaţia în care garanţiile constituite odată cu acordarea eşalonării sau 
ulterior acesteia acoperă cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) sau 
(15), după caz." 
 

ART. 200     Menţinerea eşalonării la plat ă 
 
    (1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent 
menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din 
cauza nerespectării condiţiilor prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. a) - 
j) şi l), o singură dată într-un an de eşalonare, dacă depune o 
cerere în acest scop înainte de executarea garanţiei de către 
organul fiscal competent sau înainte de stingerea obligaţiilor 
fiscale, după caz. Cererea se soluţionează prin emiterea unei 

    5. La articolul 200, alineatul (1) se modific ă: 
    "(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent menţinerea 
unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării 
condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi la art. 194 alin. (1), cu excepţia cazului 
în care eşalonarea a fost pierdută ca urmare a nerespectării condiţiei 
prevăzute la art. 194 alin. (1) lit. k), de două ori într-un an calendaristic, 
sau fracţie de an calendaristic, dacă depune o cerere în acest scop 
înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal competent sau 
înainte de stingerea tuturor obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul 
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decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea 
perioadei de eşalonare aprobate iniţial. 
 

eşalonării la plată, după caz. Cererea se soluţionează prin emiterea unei 
decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea perioadei de 
eşalonare deja aprobate." 
 

OUG 114/2018 art. 73: 
    Prevederile art. 72 pct. 2 - 5 se aplică şi pentru eşalonările în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Art. 72 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016. 
 
* Ordonanţa de urgenţă a guvernului 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 a fost publicată în Monitorul Oficial 1116 din 29 decembrie 2018  
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