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Modificări legislative privind: 
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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. 659/ 29 august 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice/ 
ministrului afacerilor interne/ ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice 
nr. 1578/114/1069/2016 pentru aplicarea pct. 
101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale“ din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
Comentarii 
Ordinul aprobă: 

1. formularul tipizat "Registrul de evidenţă a 
mijloacelor de transport supuse 
înmatriculării/înregistrării (REMTII)"  

2. formularul tipizat "Contractul de înstrăinare-
dobândire a unui mijloc de transport"  

3. "Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul 
de informaţii" dintre organele fiscale locale şi 
organele competente privind 
înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de 
transport. 

 

 
M. Of. nr. 589/ 3 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2011/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, 
la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. 
(12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului 
şi conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
OPANAF nr. 2.011/2016 aprobă Procedura de 
înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA și abrogă 
OPANAF nr. 18/2015. Față de reglementarea 
anterioară, au fost introduse următoarele modificări. 
Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 43 din data de 4 august 2016. 

 M. Of. nr. 592/ 3 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2012/2016 
pentru aprobarea Procedurii de modificare, 
din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la 
TVA, precum şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare. 

Comentarii 
OPANAF nr. 2012/2016 aprobă Procedura de 
modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la 
TVA. Ordinul abrogă OPANAF nr. 3331/2013 și a 
intrat la data de 13 august 2016. Informații 
suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 42 
din 4 august 2016.  

M. Of. nr. 596/ 5 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2313/2016 
pentru aprobarea formularului tipizat 
„Proces-verbal de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor“ utilizat de inspectorii din 
cadrul Direcţiei generale control venituri 
persoane fizice. 
Comentarii 
Ordinul aprobă formularul tipizat "Proces-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat 
de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control 
venituri persoane fizice în activitatea de verificare a 
situaţiei fiscale personale. Formularul are regim 
special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe 
baza comenzilor primite din partea ANAF. 

M. Of. nr. 601/ 8 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr.2328/2016 
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 
Conform modificărilor aduse prin acestui ordin 
OPANAF nr. 3769/2015, declarația 394 se depune la 
organul fiscal competent, până la data de 30 inclusiv 
a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. 
Dacă perioada de raportare este luna calendaristică, 
termenul de depunere a declaraţiei pentru luna 
ianuarie este până la data de 28/29 februarie. 

M. Of. nr. 603/ 8 august 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1265/2016 privind aprobarea Procedurii de 
aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 
70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare 
privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. 

C O D U L  F I S C A L  

C O D  D E P R O C E D U R Ă  
FI S C A L Ă  
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Comentarii 
Procedura aprobată prin acest ordin are în vedere 
organizatorii de nunţi şi botezuri care dispun de 
săli/spații autorizate pentru astfel de evenimente, 
precum și operaţiunile zilnice de încasări în numerar 
ale organizatorilor de la persoane fizice, pentru 
serviciile prestate.  

Acești organizatori pot solicita organului fiscal 
aprobarea unui alt plafon de încasări în numerar 
decât cel aprobat prin Legea nr. 70/2015 (10.000 
lei). 

Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte 
de către organul fiscal competent, în funcţie de 
nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment 
din totalul evenimentelor organizate în ultimele 12 
luni/ pentru perioadele pentru care au avut 
asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 
evenimente. 

M. Of. nr. 614/ 10 august 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale 
care pot fi plătite prin intermediul cardurilor 
bancare în sistem online prin intermediul 
Sistemului Naţional Electronic de Plăţi. 
Comentarii 
OPANAF nr. 2.011/2016  aprobă titpurile de creanțe 
fiscale pentru care plata se poate efectua cu ajutorul 
cardurilor bancare în sistem online. Aceste prevederi 
se aplică numai persoanelor fizice rezidente și 
nerezidente identificate fiscal prin codul numeric 
personal sau codul de identificare fiscală. Pentru 
informații suplimentare, vezi Tax focus nr. 44 din 11 
august 2016. 

M. Of. nr. 626/ 16 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr.2329/2016 
privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a 
operatorilor economici care comercializează 
în sistem angro sau en détail produse 
energetice - benzine, motorine, petrol 
lampant, gaz petrolier lichefiat şi 
biocombustibili, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare, 
precum şi pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru 
aprobarea Procedurii de înregistrare a 
activităţii de distribuţie şi comercializare 
angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun 
prelucrat, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare. 
 

Comentarii 
Conform ordinului, operatorii economici care 
comercializează în sistem angro/en detail produse 
energetice au la dispoziţie 180 de zile (90 zile în 
reglementarea anterioară), începând cu data de 16 
august 2016, pentru a depune la autoritatea 
competentă o nouă cerere de înregistrare şi 
documentele aferente. La expirarea termenului, 
atestatele emise în baza OPANAF nr. 2.491/2010 îşi 
pierd valabilitatea. 

Față de reglementarea anterioară (OPANAF nr. 
1849/2016): 
- s-au modificat definițiile unor noțiuni (atestat) 
- se supun înregistrării operatorii economici care 
doresc să distribuie şi să comercializeze produse 
energetice în sistem angro, cu sau fără depozitare. 
- dacă se consideră necesar, autoritatea vamală 
teritorială poate solicita operatorului economic 
furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau 
poate efectua constatări la faţa locului, potrivit 
Codului de procedură fiscală (anterior, cercetarea la 
fața locului se făcea obligatoriu). 

M. Of. nr. 629/ 17 august 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2393/2016 
privind stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, 
pentru aprobarea Procedurii privind 
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a 
persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul 
activităţii economice în România, înfiinţate în 
baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse 
înmatriculării la registrul comerţului şi 
pentru aprobarea Procedurii de anulare, din 
oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) 
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, 
cu sediul activităţii economice în România, 
înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 
31/1990, supuse înmatriculării la registrul 
comerţului care nu justifică intenţia şi 
capacitatea de a desfăşura activităţi 
economice care implică operaţiuni în sfera 
de aplicare a TVA. 
Comentarii 
Acest ordin aprobă: 

1. Criteriile pentru condiționarea înregistrării în 
scopuri de TVA; 

2. Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă 
pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a 
persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii 
economice în România, înfiinţate în baza Legii 
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societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la 
registrul comerţului; 

3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 
316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu 
sediul activităţii economice în România, înfiinţate în 
baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse 
înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică 
intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi 
economice care implică operaţiuni în sfera de 
aplicare a TVA. 

Informații suplimentare - Tax focus nr. 45 din 18 
august 2016. 

M. Of. nr.648/ 24 august 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1939/2016 privind stabilirea instituţiilor 
financiare care au obligaţia de declarare, 
categoriile de informaţii privind identificarea 
contribuabililor, precum şi informaţiile de 
natură financiară referitoare la conturile 
deschise şi/sau închise de aceştia la 
instituţiile financiare, instituţiile financiare 
nonraportoare din România şi conturile 
excluse de la obligaţia de declarare, regulile 
de conformare aplicabile de către aceste 
instituţii în vederea identificării conturilor 
raportabile de către acestea, precum şi 
procedura de declarare a acestor informaţii 
şi a normelor şi procedurilor administrative 
menite să asigure punerea în aplicare şi 
respectarea procedurilor de raportare şi 
diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele 
juridice de drept internaţional la care 
România s-a angajat. 
Comentarii 
În vederea aplicării prevederilor art. 62 alin. (2) 
C.proc.fisc (referitor la obligația instituțiilor financiare 
de a furniza informații privind conbtribuabilii 
nerezidenți), precum şi în scopul combaterii evitării 
plăţii impozitelor şi evaziunii fiscale şi pentru a 
îmbunătăţi conformarea fiscală, prin acest ordin: 

- se implementează Standardul comun de raportare 
(CRS) cu privire la conturile financiare aşa cum sunt 
elaborate de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE); 

- se emit prevederi de aplicare unitară a CRS, a 
Codului de procedură fiscală şi a Acordului ratificat 
prin Legea nr. 233/2015 cu privire la: (i) stabilirea 
instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, 
(ii) categoriile de informaţii privind identificarea 
contribuabililor, precum şi informaţiile de natură 
financiară referitoare la conturile deschise şi/sau 
închise de aceştia la instituţiile financiare, (iii) 
instituţiile financiare nonraportoare din România şi 
conturile excluse de la obligaţia de declarare, (iv) 

regulile de conformare aplicabile de către aceste 
instituţii în vederea identificării conturilor raportabile 
de către acestea, precum şi procedura de declarare 
a acestor informaţii, (v) normele şi procedurile 
administrative menite să asigure punerea în aplicare 
şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă 
fiscală.  

 
M. Of. nr. 623/ 12 august 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 
233/2012 privind serviciile şi activităţile ce 
pot fi desfăşurate de către organismele 
private române în cadrul procedurii adopţiei 
interne, precum şi metodologia de autorizare 
a acestora şi pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la 
autorizarea organizaţiilor private străine de a 
desfăşura activităţi în domeniul adopţiei 
internaţionale. 
M. Of. nr. 660/ 29 august 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 
economia socială. 
Comentarii 
Persoanele avute în vedere fac parte din 
următoarele categorii: (i) aflate în sistemul de 
protecţie a copilului, (ii) persoanele din familiile 
beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor 
Legii nr. 416/2001, (iii) persoanele care fac parte din 
familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea 
familiei potrivit conform Legii nr. 277/2010, (iv) 
persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale 
protecţiei internaţionale, (v) persoanele fără adăpost, 
(vi) orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-
şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice 
de trai. 

M. Of. nr. 670/ 31 august 2016 

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul străinilor. 
Comentarii 
Această ordonanță aduce modificări OG nr. 25/2014  
privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor 
pe teritoriul României și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative privind regimul 

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  



 

 

	
INFO FISCAL AUGUST 2016 

	
	 	

5 

străinilor în România. Informații suplimentare vor fi 
transmise în Tax focus nr. 46. 

 
- 

 
M. Of. nr. 601/ 8 august 2016 

Hotărârea președintelui Camerei 
Consultanților Fiscali nr. 8/2016 privind 
alegerea preşedintelui Consiliului superior al 
Camerei Consultanţilor Fiscali. 
M. Of. nr. 627/ 16 august 2016 

Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. 
M. Of. nr. 628/ 16 august 2016 

1. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2016 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2016. 
2. Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru 
aprobarea categoriilor de construcţii şi 
amenajări care se supun avizării şi/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu. 
M. Of. nr. 634/ 18 august 2016 

Hotărârea președintelui Camerei 
Consultanților Fiscali nr. 7/2016 privind 
aprobarea publicării Registrului 
consultanţilor fiscali şi al societăţilor de 
consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
M. Of. nr. 649/ 24 august 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2460/2016 
pentru aprobarea Normelor tehnice de 
aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut 
în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
9 octombrie 2013 de stabilire a Codului 
vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de 
completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale 
declaraţiei vamale în situaţii particulare ce 
decurg din tipul reprezentării. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 2442/2016 
privind procedurile de agreare şi selecţie a 
practicienilor în insolvenţă de către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
 

M. Of. nr. 658/ 29 august 2016 

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2016 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri 
pentru prevenirea incapacităţii de plată. 
Comentarii 
Prin această ordonanță se actualizează prevederile  
OUG nr. 77/1999. În termen de 30 de zile, Guvernul 
ar trebui să actualizeze procedura de aplicare a 
OUG nr. 77/1999.  
 
 
 
 
 

 

 

 

F O N D U RI  S P E CI A L E ,  
A L T E  T A X E  

ALTE REGLEMENTĂRI 

CONTACT 

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,  
Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu 
Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, 
Bucuresti,  

Tel. 031 4378213,  

Email. contact@taxation.ro,  

Website: www.taxation.ro 


