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acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr. 808/ 30 octombrie 2015 

Legea nr. 233/2015 privind ratificarea 
Acordului dintre România şi Statele Unite ale 
Americii pentru îmbunătăţirea conformării 
fiscale internaţionale şi pentru 
implementarea FATCA, semnat la Bucureşti 
la 28 mai 2015. 
Comentarii 
FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance 
Act) reprezintă un set de prevederi legislative din 
domeniul fiscal introduse în legislaţia americană în 
anul 2010 şi care se aplică începând cu data 1 iulie 
2014. Aceste măsuri au scopul de a preveni si 
reduce evaziunea fiscală generată de activitatea 
transfrontalieră a rezidenţilor americani. 

Conform acestor prevederi din legislaţia americană, 
a fost instituită obligaţia pe cale unilaterală, pentru 
instituţiile financiare nerezidente în SUA (inclusiv 
pentru instituţiile financiare române) la care cetăţenii 
sau rezidenţii americani au deschise conturi, de a 
transmite în mod automat, direct sau prin intermediul 
autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenţă, 
informaţii financiare legate de cetăţenii sau rezidenţii 
americani respectivi. Instituţiile financiare din 
România care sunt vizate în aplicarea prevederilor 
FATCA sunt: (i) instituţii de credit, (ii) instituţii 
custode, (iii) entităţile pentru investiţii, şi (iv) 
societăţile de asigurări. 

Neconformarea acestor instituţii financiare la această 
obligaţie se sancţionează prin aplicarea unui impozit 
cu reţinere la sursă de 30% asupra oricăror plăţi de 
natura dobânzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, 
anuităţilor, compensărilor, remuneraţiilor, onorariilor 
şi altor câştiguri anuale sau periodice fixe sau 
determinabile, obţinute din surse americane de 
respectivele instituţii financiare nerezidente în SUA. 

România este menționată pe lista statelor (publicată 
pe site-ul Trezoreriei SUA) cu care autorităţile 
americane consideră că s-a ajuns la un acord de 
fond ,deşi acordurile nu sunt semnate încă.  

Conform prevederilor Notei Trezoreriei SUA, până la 
semnarea Acordului FATCA, instituţiilor financiare 
rezidente române li se permite să se înregistreze pe 
site-ul de înregistrare FATCA, ca instituţii care sunt 
conforme cu prevederile FATCA (registered 
deemed-compliant FFI). Având acest statut, 
instituţiile financiare urmează să facă toate 
raportările conform prevederilor modelului de Acord 
menţionat pe site, cu transmitere automată a 
informaţiilor specifice de către autorităţile fiscale, cu 
reciprocitate. De asemenea, acestor instituţii 
financiare li se va permite să confirme acest statut 
către plătitorii de venituri care efectuează reţinerea la 
sursă a impozitului(withholding agent). 

 
M. Of. nr. 759/ 12 octombrie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2594/2015 
privind stabilirea organelor fiscale 
competente pentru organizarea şi 
gestionarea cazierului fiscal, procedura de 
înscriere, scoatere şi rectificare a 
informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare 
şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, 
modelul şi conţinutul formularisticii 
necesare, precum şi nivelul de acces 
corespunzător la informaţiile din cazierul 
fiscal. 
Comentarii 
Gestionarea cazierului fiscal 

Conform OPANAF nr. 2495/2015, cazierul fiscal se 
organizează de către ANAF la nivel central şi se 
gestionează de organele fiscale competente după 
cum urmează: 

1. Direcţia generală de administrare a marilor 
contribuabili, administraţiile judeţene ale finanţelor 
publice, Administraţia fiscală pentru contribuabili 
mijlocii şi Administraţia fiscală pentru contribuabili 
nerezidenţi - pentru contribuabilii care sunt 
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe în 
evidenţele lor fiscale; 

2. Serviciile fiscale municipale şi administraţiile 
sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor 
publice - pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca 
plătitori de impozite şi taxe în evidenţele lor fiscale. 

Accesul la informațiile din cazierul fiscal se face 
astfel: 

− drept de înscriere şi actualizare/scoatere a 
informaţiilor privind cazierul fiscal în/din evidenţa 
informatică, precum şi drept de vizualizare a 
informaţiilor înscrise şi de întocmire şi emitere a 
certificatelor de cazier fiscal - persoanele cu 
atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul 
organelor fiscale competente. 

− drept de vizualizare a informaţiilor privind 
cazierul fiscal, direct sau prin intermediul altor 
aplicaţii informatice - alţi funcţionari din cadrul 
ANAF şi al unităţilor subordonate 

Din punct de vedere informatic, cazierul fiscal este 
gestionat de Direcţia generală de tehnologia 
informaţiei din cadrul ANAF, care organizează şi 
gestionează şi istoricul contribuabililor care au fost 
scoşi din evidenţa cazierului fiscal. Informaţiile din 
istoricul contribuabililor care au fost scoşi din 
evidenţa cazierului fiscal se păstrează pentru o 
perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă. 

OPANAF nr. 2594/2015 aprobă, de asemenea, 
modelul și conținutul următoarelor formulare: 

C O D U L  F I S C A L  C O D  D E  P R O C E D U RĂ  
F I S C A LĂ  
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a) 500 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal"; 
b) 501 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 

fiscal"; 
c) 502 "Cerere de eliberare a certificatului de cazier 

fiscal"; 
d) 503 "Cerere de rectificare a datelor înscrise în 

cazierul fiscal"; 
e) 504 "Certificat de cazier fiscal" şi anexa la 

certificatul de cazier fiscal; 
f) 505 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal a 

atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu 
debitorul"; 

g) 506 "Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind 
inactivitatea fiscală"; 

h) 507 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 
fiscal privind atragerea răspunderii 
solidare/patrimoniale cu debitorul", cod MFP: 
14.13.43.15/5; 

i) 508 "Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 
fiscal privind inactivitatea fiscală". 

Eliberarea certificatului de cazier fiscal 

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal 
se depune la orice organ fiscal competent în 
eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de 
domiciliul fiscal al contribuabilului, în condiţiile 
prevăzute de art. 9 din OG nr. 39/2015. În acest 
scop se va completa formularul 502. Cererea se 
poate transmite și prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță, potrivit prevederilor Codului 
de procedură fiscală.   

Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe 
suport hârtie sau în formă   

electronică și este valabil 30 zile de la data emiterii şi 
numai în scopul în care a fost eliberat. 

Certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în formă 
simplificată, la solicitarea expresă a contribuabililor, 
care atestă numai dacă aceştia figurează sau nu în 
evidenţa cazierului fiscal. 

Rectificarea certificatului de cazier fiscal 

Dacă datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund 
situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu 
respectarea dispoziţiilor legale, se poate solicita 
rectificarea acestora prin completarea formularului 
de cerere 503 "Cerere de rectificare a datelor 
înscrise în cazierul fiscal". Cererea de rectificare a 
datelor înscrise în cazierul fiscal, însoţită de actele 
doveditoare, se depune la organul fiscal competent 
care a efectuat înscrierea în cazierul fiscal. 

Modul de soluționare a cererii de rectificare se 
comunică contribuabilului în 5 zile de la data 
depunerii cererii. Cererea poate fi admisă în 
totalitate, caz în care s eva emite un nou certificat de 
cazier fiscal. Dacă cererea este admisă parțial, 
rectificarea se face numai asupra menţiunilor 
înscrise în cazierul fiscal pentru care s-a solicitat 
rectificarea. În cazul în care cererea de rectificare 
este respinsă, decizia de respingere trebuie să fie 
motivată în fapt și în drept. 

M. Of. nr. 785/ 21 octombrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015 privind acordarea unor facilităţi 
fiscale. 
Comentarii 
OUG nr. 44/2015 aprobă instituirea unor măsuri de 
acordare a unor facilități fiscale în vederea stimulării 
plății voluntare de către contribuabili a obligațiilor de 
plată restante la buget. Prin această ordonanță de 
urgență sunt acordate următoarele facilități: 

1. Anularea penalităților de întârziere și a unei cote 
de 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de 
plată principale datorate bugetului general 
consolidat, restante la data de 30 septembrie 
2015 și administrate de ANAF. 

2. Anularea penalităților de întârziere și a unei cote 
de 54,2% din dobânzi aferente diferențelor de 
obligații de plată declarate suplimentar de 
contribuabili prin declarație rectificativă prin care 
se corectează obligațiile de plată principale cu 
scadențe anterioare datei de 30 septembrie 
2015, administrate de ANAF. Aceste prevederi 
se aplică și în cazul corectării deconturilor de 
TVA efectuate conform reglementărilor legale. 
Pentru inspecțiile fiscale ce vor începe după data 
de 21 octombrie 2015, organele fiscale vor lua în 
considerare declarațiile rectificative depuse în 
cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a OUG 
nr. 44/2015. 

3. Anularea penalităților de întârziere și a unei cote 
de 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de 
plată principale cu termene de plată până la data 
de 30 septembrie 2015 și stinse până la această 
dată, administrate de ANAF. 

4. Anularea penalităților de întârziere și a unei cote 
de 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de 
plată principale cu termene de plată până la data 
de 30 septembrie 2015  și individualizate în 
decizii de impunere emise în urma unei inspecții 
fiscale în derulare la data de 21 octombrie 2015 
(data intrării în vigoare a acestei OUG), 
administrate de ANAF.  

Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, 
contribuabilii trebuie să notifice organul fiscal 
competent până cel mai târziu la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor (notificarea 
determină amânarea la plată a accesoriilor care 
urmează să se anuleze, neînceperea/suspendarea 
executării silite). 

Contribuabilii care au notificat organul fiscal și au 
înființate popriri asupra disponibilităților bănești la 
data de 21 octombrie 2015, pot efectua plata 
sumelor din adresele de înființare a popririi din 
sumele indisponibilizate. 

Sunt considerate obligații de plată restante la 30 
septembrie 2015: 
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− obligații de plată pentru care s- împlinit scadența 
sau termenul de plată până la 30 septembrie 
2015; 

− diferențe de obligații de plată principale și 
accesorii stabilite prin decizie de impunere 
comunicate până la 30 septembrie 2015, chiar 
dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de 
plată prevăzut la art. 111 alin. (2) C.proc.fisc 
(termenul se stabilește în funcție de data 
comunicării diferențelor de obligații de plată); 

− alte obligații de plată individualizate în titluri 
executorii și existente în evidența organului fiscal 
în vederea recuperării la data de 30 septembrie 
2015. 

Nu sunt obligații de plată restante la 30 septembrie 
2015: 

− obligații de plată pentru care s-au acordat și sunt 
în derulare înlesniri de plată la data de 30 
septembrie 2015. 

− obligații de plată stabilite în acte administrative a 
căror executare este suspendată  în condițiile 
legii. la data de 30 septembrie 2015. 

Facilitățile de la pct. 1-4 de mai sus se aplică și 
pentru o cotă de 77,1% din majorările de întârziere 
datorate anterior OUG nr. 39/2010.  

Această ordonanță de urgență se poate aplica și 
pentru obligațiile de plată datorate bugetelor locale 
dacă consiliul local stabilește aplicarea acestor 
prevederi, prin hotărâre. În acest caz, se poate anula 
o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere 
datorate ca urmare a neachitării la termen a 
obligațiilor de plată restante datorate bugetelor 
locale. 

Prevederile acestei ordonanțe se pot aplica și în 
cazul obligațiilor de plată principale stabilite prin acte 
administrative emise de instituții sau autorități 
publice care se transmit ANAF pentru recuparare . 

Procedura de aplicare a acestei ordonanțe de 
urgență se aprobă în termen de 30 zile de la data 
intrării în vigoare a OUG nr. 44/2015. 

 

 
- 

 
M. Of. nr. 735/ 1 octombrie 2015 

Hotărâre privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru 
aprobarea mecanismului de alocare 

tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 
producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional 
de investiţii. 
M. Of. nr. 766/ 14 octombrie 2015 

Ordinul președintelui Oficiului Național 
pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind 
aprobarea modelului de declaraţie lunară, 
sub forma unui formular-tip, pentru 
veniturile realizate de organizatorii jocurilor 
de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri 
de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc. 
Comentarii 
Potrivit ordinului, pentru veniturile realizate de 
organizatorii de jocuri de noroc care desfăşoară 
activităţi de jocuri de noroc se aprobă modelul de 
declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip. 
Declarația se va completa de către operatorii care 
desfășoară activități de jocuri de noroc definite la art. 
10 din OUG nr. 77/2009. 

Declarația se depune pe suport hârtie sau în format 
digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii 
pentru luna precedentă. 

M. Of. nr. 767/ 14 octombrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
42/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul jocurilor 
de noroc. 
Comentarii 
OUG nr. 42/2015 modifică OUG nr. 77/2009 în ce 
privește: 

− administrarea monopolului de stat care se 
realizează de către ONJN. 

− licenţa de organizare a jocurilor de noroc se 
acordă exclusiv Companiei Naţionale «Loteria 
Română» - S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi 
la distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, 
expres şi lozuri. 

− comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate 
suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de 
noroc, la propunerea motivată a direcţiilor de 
specialitate ale O.N.J.N., până la clarificarea 
situaţiei. 

De asemenea, OUG nr. 42/2015 modifică și: 

− OUG nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei 
Naţionale "Loteria Română" - S.A 

− OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de 
Noroc şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

L E G I S L AȚ I A  M U N C I I  Ș I  
C O N T R I B UȚ I I  S O C I A L E  

F O N D U R I  SP E C I A L E ,  
A L T E  T A X E  
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privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc. 

M. Of. nr. 809/ 30 octombrie 2015 

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje. 
Comentarii 
Legea nr. 249/2015 reglementează gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea 
prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. 

Prevederile legii se aplică pentru toate ambalajele 
introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care 
au fost realizate şi de modul lor de utilizare în 
activităţile economice, comerciale, în gospodăriile 
populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate 
deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de 
generare. 

Legea nr. 249/2015 abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. 

Legea introduce noțiunea de acord voluntar și 
păstrează definițiile pentru: ambalaj (inclusiv criteriile 
care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj, se 
completează exemplele pentru fiecare tip de 
ambalaj), ambalaj primar, ambalaj secundar, ambalaj 
terțiar, ambalaj reutilizabil, ambalaj de desfacere, 
ambalaj compozit.  

Se modifică definiția noțiunii ''introducere pe piaţa 
naţională a unui produs'' - furnizarea, de către o 
persoană juridică cu sediul în România pentru prima 
oară, a unui produs pentru distribuţie, consum sau 
utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi 
comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit. În 
cazul produselor vândute direct utilizatorului final din 
România de un producător stabilit în alt stat membru 
al Uniunii Europene, introducerea pe piaţă se face 
de către acesta, dacă este înregistrat în România, 
respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia 
stabilit în România. 

 

 
M. Of. nr. 734 / 1 octombrie 2015 
Hotărârea președintelui Camerei 
consultanților fiscali nr. 7/2015 privind 
susţinerea examenului de atribuire a calităţii 
de consultant fiscal sau de consultant fiscal 
asistent - sesiunea noiembrie 2015. 
M. Of. nr. 740/ 2 octombrie 2015 

Republicare: Legea nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Economic şi Social   

M. Of. nr.742/ 5 octombrie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1139/2015 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv 
şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv 
propriu.  
M.Of. nr. 758/ 12 octombrie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2252/2015 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
acordarea statutului de operator economic 
autorizat 
Comentarii 
Statutul de operator economic autorizat poate fi 
solicitat de operatorii economici definiţi la art. 1 din 
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 de 
stabilire a unor dispoziţii de aplicare a 
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar și anume acele 
persoane care, în cadrul activităţilor profesionale, 
exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală. 

Statutul de operator economic autorizat se atestă 
prin emiterea unuia din următoarele certificate:  

- Certificat AEO - Simplificări vamale (AEOC);  

- Certificat AEO - Securitate şi siguranţă (AEOS);  

- Certificat AEO - Simplificări vamale/securitate şi 
siguranţă (AEOF). 

Titularii de certificate AEO de tip AEOS şi AEOF 
beneficiază de facilităţi în ceea ce priveşte 
controalele vamale referitoare la securitate şi de 
acordurile de recunoaştere reciprocă (MRA), cu ţările 
din afara UE. 

M.Of. nr. 759/ 12 octombrie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1198/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor reglementări contabile.  
Comentarii 
Acest ordin modifică: 

   1. OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate. Astfel, pentru entităţile care au ales un 
exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, 
prevederile alin. (1) al cap. 13 ''Raportarea plăţilor 
efectuate către guverne'' se aplică începând cu 
exerciţiul financiar al anului 2016. 

   2. OMFP nr. 1.286/2012 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

ALTE REGLEMENTĂRI 
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internaţionale de raportare financiară, aplicabile 
societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. 
Astfel, prevederile alin. (1) cap. III1 ''Raportarea 
plăţilor efectuate către guverne'' se aplică începând 
cu exerciţiul financiar al anului 2016 

M.Of. nr. 786/22 octombrie 2015 

Legea nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 
din Legea nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României. 
M.Of. nr.806/29 octombrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare. 
M.Of. nr.807/29 octombrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
48/2015 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. 
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