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I. OUG nr. 57/2015 modifică, printre alte acte normative și Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (noul Cod fiscal, valabil de la 1 ianuarie 
2016), cu privire la contribuțiile sociale obligatorii (contribuția de 
asigurări sociale de sănătate - CASS) și impozitul pe veniturile 
nerezidenților. 

Referitor la CASS: 

1.1. Ministerul Afacerilor Interne are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate și pentru persoanele reținute, 
arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă 
organizate în subordinea MAI, care nu au venituri. 

1.2. În cazul persoanelor fizice cu venituri din pensii, baza de calcul a CASS 
este constituită numai din partea care depășește valoarea unui punct de 
pensie, întregită prin rotunjire în plus la un leu. 

Referitor la impozitul pe veniturile nerezidenților 

Modificările se referă la transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2015/2060 a 
Consiliului din 10 noiembrie 2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE privind 
impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie 2015. 

1.3. Prevederile privind impozitarea venitului din economii obținute din 
România de către nerezidenți se aplică până la data de 31 decembrie 2015 (în 
relația cu statele membre și până la 31 decembrie 2016 (iar în relația cu 
Austria).  

1.4. Prevederile privind obligațiile agentului plătitor stabilit în România se 
aplică până în ultima zi a lunii februarie 2016 în relația cu statele membre) și 
până în ultima zi a lunii februarie 2017 (în relația cu Austria). 

1.5. Prevederile privind obligațiile autorității competente din România se aplică 
până la 30 iunie 2016 (în relația cu statele membre) și până la 30 iunie 2017 
(în relația cu Austria). 

II. OUG nr. 57/2015 modifică și reglementările referitoare la casele de 
marcat: 

2.1. OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale. Până la 1 februarie 2018, se va aproba, 
prin OPANAF, procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice 
fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a 
datelor fiscale. Se menține valabilitatea avizelor privind distribuţia aparatelor 
de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi până la data 
expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017. 

2. OUG nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale. Modificările vizează termenele din 
cadrul Art. II al acestei ordonanțe de urgență și faptul că normele 
metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 se vor modifica până la 30 
iunie 2016. 

III. OUG nr. 57/2015 modifică și Legea contabilității nr. 82/1991, 
republicată. Se stabilește procedura  în cazul în care în perioada inventarierii 
de la sfârșitul anului intervin situații speciale precum schimbări ale sediilor 
și/sau spațiilor de depozitare ale bunurilor aflate în patrimoniu.

 

CUPRINS 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare, 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 923/11 decembrie 2015 

* intrare în vigoare: 11 decembrie 
2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm 
să luați decizii numai după consultarea 
unui specialist. 
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