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INFO FISCAL 
CUPRINS  
Modificări legislative privind: 

1. Codul fiscal 
2. Codul de procedură fiscală 
3. Legislația muncii și contribuții sociale 
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe 
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri 

 

NOTA 

Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr.283/ 14 aprilie 2016 

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi a altor acte 
normative. 
Comentarii 
Modificările aduse Codului fiscal prin această lege se 
referă la contribuțiile sociale (titlul V NCF): 

− persoanele care beneficiază de concediul de 
acomodare și de indemnizația lunară aferentă 
acestuia au calitatea de contribuabili/plătitori de 
venit la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi ale acordurilor privind 
sistemele de securitate socială la care România 
este parte; 

− pentru aceste persoane, baza lunară de calcul a 
CASS este reprezentată de indemnizația lunară 
primită. Contribuția se suportă de la bugetul de 
stat. 

− dacă s-au acordat cumulat ajutoare sociale, 
indemnizații de șomaj, venituri din pensii, 
indemnizații pe perioada concediului de 
acomodare sau indemnizații pentru creșterea 
copilului, aceste sume se vor defalca pe lunile la 
care se referă și se vor utiliza cotele de CASS în 
vigoare în acea perioadă. 

 

 
M. Of. nr. 242/ 1 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1105/2016 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 3.769/2015 privind declararea 
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate 
pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului 
declaraţiei informative privind 
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe 
teritoriul naţional de persoanele înregistrate 
în scopuri de TVA. 
Comentarii 
Modificările aduse prin acest ordin se referă la 
modelul și conținutul formularului (394) "Declaraţie 
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA" (urmează să se 
aplice de la 1 iulie 2016).  

Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 23 din 5 aprilie 2016. 

 M. Of. nr. 257/ 6 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.110/2016 
privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare utilizate în administrarea 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale 
datorate de persoanele fizice. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin acest ordin se 
referă la introducerea a 2 noi formulare:  

− ''Decizie de impunere din oficiu a veniturilor 
persoanelor fizice'' şi ''Anexă la Decizia de 
impunere din oficiu a veniturilor persoanelor 
fizice'' (formular 256) 

− ''Decizie de anulare a deciziei de impunere din 
oficiu a veniturilor persoanelor fizice'' (formular 
257).  

Aceste formulare se utilizează pentru impunerile din 
oficiu efectuate de organul fiscal central competent 
începând cu anul 2016. 

M. Of. nr. 274/ 12 aprilie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1155/2016 
privind emiterea prin intermediul centrului 
de imprimare masivă a unor acte 
administrative fiscale şi procedurale. 
Comentarii 
OPANAF nr. 1155/2016 stabilește categoriile de acte 
administrative fiscale și procedurale, emise de 
organele fiscale centrale și tipărite prin centrul de 
imprimare masivă, valabile fără semnătura 
persoanelor împuternicite ale organului fiscal central 
și fără ștampila organului emitent. Detalii 
suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 24 
din 12 aprilie 2016. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1164/2016 
pentru modificarea Procedurii de publicare a 
listelor debitorilor care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul 
acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 558/2016 
Comentarii 
Prin OPANAF nr. 1164/2016 se modifică cuantumul 
obligațiilor fiscale restante acumulate de 
contribuabili, persoane juridice sau fizice, sub care 
acești contribubili nu fac obiectul listelor ce vor fi 

C O D U L  FI S C A L  

C O D  D E P R O C E D U R Ă  
FI S C A L Ă  



 

 

	
INFO FISCAL APRILIE 2016 

	
	 	

3 

publicate pe website-ul ANAF. Informații 
suplimentare în Tax focus nr. 25 din 12 aprilie 2016. 

M. Of. nr. 292/ 18 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1162/2016 
privind aprobarea Cartei drepturilor şi 
obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării 
situaţiei fiscale personale. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, verificarea situației fiscale 
personale reprezintă ansamblul activităţilor 
desfăşurate de organul fiscal central în vederea 
examinării drepturilor şi obligaţiilor de natură 
patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor 
elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale 
reale a persoanei fizice verificate. Carta drepturilor și 
obligațiilor persoanei fizice cuprinde: 
Drepturi: 
− dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de 

verificare a situaţiei fiscale personale prin 
comunicarea unui aviz de verificare. 

− dreptul de a solicita amânarea datei de începere 
a verificării situaţiei fiscale personale. 

− dreptul de a beneficia de asistenţă de 
specialitate sau juridică pe toată durata 
exercitării verificării situaţiei fiscale personale. 

− dreptul de a solicita în scris schimbarea locului 
de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale 
personale. 

− dreptul de a solicita prelungirea termenului de 
prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor 
relevante pentru verificare cu 30 de zile, o 
singură dată, pentru motive justificate. 

− dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt 
fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza 
informaţii. 

− dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi 
taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie. 

− dreptul soţului/soţiei, rudelor ori afinilor până la 
gradul al 3-lea de a refuza furnizarea de 
informaţii, efectuarea de expertize, precum şi 
prezentarea unor înscrisuri. 

− dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal. 
− dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării 

situaţiei fiscale personale. 
− dreptul de a contesta actul administrativ fiscal 

emis în urma verificării situaţiei fiscale personale 
Obligații: 
− obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu 

şi de venituri la solicitarea organului fiscal 
central. 

− obligaţia de cooperare cu organul fiscal central. 
− obligaţia de a furniza informaţii. 
− obligaţia de a prezenta înscrisuri. 
− obligaţia de a permite efectuarea constatărilor la 

faţa locului. 
− obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de 

organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu 
ocazia verificării situaţiei fiscale personale, în 
termenele şi în condiţiile stabilite de organele de 
verificare fiscală. 

− obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite 
cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, 
precum şi dobânzile şi penalităţile aferente 
acestora. 

M. Of. nr. 306/ 21 aprilie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1195/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
utilizare a Sistemului de control al 
importului. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1196/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
utilizare şi completare a notificării de 
reexport. 
M. Of. nr. 309/ 22 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1194/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
utilizare a Sistemului de control al 
exportului. 
M. Of. nr. 312/ 22 aprilie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1189/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
administrarea contingentelor tarifare în 
România. 
Comentarii 
Ordinul intră în vigoare la data de 1 mai 2016 și 
abrogă OPANAF nr. 2291/2015. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1190/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
verificare ulterioară a dovezilor de origine şi 
a certificatelor A.TR. 
Comentarii 
Ordinul intră în vigoare la data de 1 mai 2016 și 
abrogă OPANAF nr. 4821/2007*  

(* acest ordin nu a fost publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I). 

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1191/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
autorizare a exportatorilor în vederea 
emiterii în procedură simplificată a dovezilor 
de origine preferenţială şi a certificatelor 
A.TR. 
Comentarii 
Ordinul intră în vigoare la data de 1 mai 2016 și 
abrogă OPANAF nr. 8654/2015. 
4. Ordinul președintelui ANAF nr. 1192/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a 
deciziilor privind informaţiile de origine 
obligatorii în România. 
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Comentarii 
Ordinul intră în vigoare la data de 1 mai. 
M. Of. nr. 314/ 25 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1193/2016 
pentru aprobarea normelor tehnice de 
aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la 
solicitarea, emiterea şi monitorizarea 
utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare 
obligatorii în România. 
M. Of. nr. 328/ 28 aprilie 2016 

Legea nr. 70/2016 pentru ratificarea 
Acordului multilateral al autorităţilor 
competente pentru schimb automat de 
informaţii privind conturi financiare, semnat 
la Berlin la 29 octombrie 2014. 
 

 
M. Of. nr.283/ 14 aprilie 2016 

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, precum şi a altor acte 
normative. 
Comentarii 
Modificările aduse au în vedere introducerea noțiunii 
de concediu de acomodare.  

Conform acestora, concediul de acomodare se 
acordă adoptatorului sau, opţional, oricăruia dintre 
soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri 
supuse impozitului pe venit din activităţi salariale şi 
asimilate acestora sau, după caz, activităţi 
independente sau activităţi agricole. 
În situația acordării concediului de acomodare, 
contractul individual de muncă poate fi suspendat din 
iniţiativa salariatului.  
Concediul de acomodare poate avea o durată 
maximă de un an, perioadă care include şi perioada 
încredinţării copilului în vederea adopţiei, iar 
persoana îndreptățită poate beneficia de o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 3,4 ISR 
(Indicatorul Social de Referință).  
Pentru anul 2016, ISR este de 500 lei, iar 
indemnizația lunară acordată pentru concediul de 
acomodare este de 1.700 lei. 

 M. Of. nr. 304/ 20 aprilie 2016 
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor. 

Comentarii 
Principalele modificări aduse OUG nr. 111/2010 prin 
această lege au în vedere următoarele aspecte: 

- beneficiază de concediu pentru creșterea copilului 
în vârstă până la 2 ani (anterior un an)/3 ani pentru 
copilul cu handicap și de indemnizație lunară 
persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori nașterii 
copilului au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri 
din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități 
independente, venituri din activități agricole, 
silvicultură și piscicultură supuse impozitului pe venit 
potrivit Codului fiscal. 

- indemnizația lunară se stabilește în funcție de 
salariul minim brut pe țară garantat în plată (anterior, 
se stabilea prin raportare la indicatorul social de 
referință ISR) și este de 85% din media veniturilor 
nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani 
anteriori nașterii copilului. Indemnizația nu poate fi 
mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut 
pe țară garantat în plată și nu este plafonată 
superior. Începând cu al doilea copil provenit dintr-o 
sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, 
indemnizația lunară se majorează cu 85% din 
cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în 
plată (anterior, se majora cu 1,2 ISR). 

- persoanele care, în perioada în care sunt 
îndreptățite la concediu pentru creșterea copilului, 
obțin venituri supuse impozitului pe venit au dreptul 
la un stimulent de inserție al cărui nivel este de 50% 
din cuantumul minim al indemnizației lunare 
(anterior, acest cuantum era de 1 ISR). Se stabilește 
modalitatea de prelungire a stimulentului de inserție. 

Perioada pentru care persoana beneficiază de 
indemnizație pentru creșterea copilului este 
considerată vechime în muncă și în specialitate. 

Prevederile acestei legi se aplică începând cu data 
de  1 iulie 2016. 

Se stabilește, de asemenea, modalitatea în care 
modificările aduse OUG nr. 111/2010 prin această 
lege se aplică persoanelor care la data de 1 iulie 
2016 beneficiază de concediul și indemnizația pentru 
creșterea copilului, concediu fără plată sau 
stimulentul de inserție. 

 

 
M. Of. nr. 274/ 12 aprilie 2016 

Ordinul președintelui ANAF/ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 
1154/682/2016 pentru aprobarea Procedurii 
de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 
şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru 

L E GI S L A Ț I A M U N C I I  Ș I  
C O N T R I B U Ț I I  S O CI A L E  
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autovehicule, precum şi a sumelor stabilite 
de instanţele de judecată prin hotărâri 
definitive şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă Procedura de restituire a 
sumelor ce fac obicetul OUG nr. 9/2013, precum și 
modelul și conținutul formularelor necesare restituirii 
sumelor.  

În același Monitor Oficial a fost publicat Ordinul 
ministrului finanțelor publice/ministrului mediului, 
apei și pădurilor nr. 4051/2015/226/2016 privind 
abrogarea Ordinului ministrului mediului şi 
schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, 
ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru 
aprobarea Procedurii de restituire a sumelor 
prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de 
instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi 
irevocabile. 

M. Of. nr. 199/ 17 martie 2016 

Ordinul președintelui ANRE nr. 7/2016 
privind completarea anexei la Ordinul 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru 
aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor 
reglementate în sectorul gazelor naturale. 
 

 
M. Of. nr. 241/ 1 aprilie 2016 

Legea nr. 46/2016 pentru modificarea art. 6 
alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
Comentarii 
Legea modifică OUG nr. 26/2000 din punct de 
vedere al conținutul actului constitutiv, cu referire la 
activul patrimonial, sub sancțiunea nulității absolute. 
Astfel, activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 
lei (anterior, acesta era în valoare de cel puţin un 
salariu minim brut pe economie, la data constituirii 
asociaţiei).  

Activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură 
şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în 
natură, constând în bunuri imobile, este obligatorie 
forma autentică a actului constitutiv şi a statutului.  

M. Of. nr. 274/ 12 aprilie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
450/2016 pentru aprobarea Procedurii de 
corectare a erorilor cuprinse în situaţiile 
financiare anuale şi raportările contabile 
anuale depuse de operatorii economici şi 
persoanele juridice fără scop patrimonial. 
M. Of. nr. 290/ 18 aprilie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 277/2016 privind 
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor 
în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII. 
M. Of. nr. 293/ 18 aprilie 2016 

Hotărârea președintelui ASF nr. 19/2016 
privind cota procentuală pentru contribuţia 
asigurătorilor la Fondul de protecţie a 
victimelor străzii. 
M. Of. nr.295/ 19 aprilie 2016 

Legea nr. 62 pentru completarea art. 75 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
Comentarii 
Nu sunt supuse suspendării de drept, în cazul 
insolvenței, procedurile extrajudiciare aflate pe rolul 
comisiilor sportive din cadrul federaţiilor sportive care 
au ca obiect denunţarea unilaterală a contractelor 
individuale de muncă sau convenţiilor civile ale 
sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile în această 
situaţie sau orice alte litigii având ca obiect dreptul 
sportivului de a participa la competiţie. 

M. Of. nr. 305/ 21 aprilie 2016 

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor nr. 617/2016 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului mediului 
şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru 
aprobarea Certificatului de atestare privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu. 
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