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M.Of. nr. 77/ 2 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice și al 
minstrului agriculturii, pădurii și dezvoltării 
rurale nr. 67/95/2016 pentru abrogarea 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul 
finanţelor publice, şi al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse 
de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de 
panificaţie. 
M.Of. nr. 90/ 8 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
105/2016 pentru aprobarea Normelor privind 
scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adăugată şi a accizelor pentru importurile 
definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la 
art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi a Procedurii privind autorizarea 
unor organisme pentru a importa bunuri în 
regim de scutire. 
Comentarii 
Ordinul aprobă Normele privind scutirea de la TVA şi 
a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor 
bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 
alin. (7) din Codul fiscal, precum și Procedura privind 
autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri 
în regim de scutire. 

Scutirile prevăzute de acest ordin se referă la 
importuri definitive de bunuri ce îndeplinesc condițiile 
de scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE, 
Directiva 2007/74/CE (bunuri importate de persoane 
care călătoresc din țări terțe) și Directiva 2006/79/CE 
(loturi mici de bunuri cu caracter necomercial din țări 
terțe). 

Ordinul abrogă: 

- OMFP nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind scutirea de la plata taxei pe valoarea 
adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive 
ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. 
d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; 

- OMEF nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii 
de autorizare pentru a importa bunuri în regim de 
scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a 
organismelor prevăzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. 
c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe 
valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile 
definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 
alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006,. 

M. Of. nr. 96/ 9 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
102/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de 
aplicare a măsurilor de simplificare în 
domeniul taxei pe valoarea adăugată privind 
operaţiunile pluripartite din Uniunea 
Europeană, legate de lucrări asupra 
bunurilor mobile corporale, şi a 
Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de 
simplificare în domeniul taxei pe valoarea 
adăugată privind retururile de bunuri în 
spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul 
fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de 
garanţie şi postgaranţie.  
Comentarii 
Ordinul aprobă Instrucțiunile de aplicare a măsurilor 
de simplificare în domeniul TVA pentru bunuri mobile 
corporale și retururi de bunuri în spațiul UE.  

Nu există modificări față de reglementarea 
anterioară cu excepția actualizării articolelor din 
Codul fiscal și înlocuirii noțiunii ''Comunitate'' cu 
noțiunea ''Uniunea Europeană''. 

Acest ordin abrogă reglementarea anterioară (OMFP 
nr. 3417/2009). 

M. Of. nr. 100/ 9 februarie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 47/2016 pentru 
modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1/2016.  
Comentarii 
Modificările aduse Normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal se referă la Titlul VIII - 
''Accize și alte taxe speciale'' și anume la 
înregistrarea operatorilor economici care 
comercializează substanțe pentru marcarea și 
colorarea păcurii și produselor asimilate acesteia din 
punct de vedere al nivelului accizelor. 

Cererea de înregistrare va fi înscrisă de autoritatea 
vamală teritorială în registrul special creat în două 
zile lucrătoare de la transmitere cu condiția 
prezentării certificatului de analiză, emis de 
producător sau de un laborator acreditat în România 
sau în alt stat membru al UE, conform standardului 
ISO 17025 și care atestă faptul că substanțele 
comercializate corespund condiților prevăzute la art. 
426 alin. (1) Cod fiscal. 

Cerințele privind certificatul de analiză și termenul de 
soluționare a cererii de înregistrare se aplică și 
cererilor de înregistrare ale operatorilor economici 
care comercializează substanțe de marcare și 
colorare a păcurii, motorinei și substanțelor asimilate 
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din punct de vedere al accizelor aflate în curs de 
soluționare la data de 9 februarie 2016. 

Se modifică, de asemenea, Anexa nr. 44 la normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal - Cerere 
pentru înregistarea operatorilor economici 
comercianți de marcatori și coloranți prevăzuți șa art. 
426 și 29 din Codul fiscal. prezentării certificatului de 
analiză, emis de producător sau de un laborator 
acreditat în România sau în alt stat membru al UE, 
conform standardului ISO 17025 și care atestă faptul 
că substanțele comercializate corespund condiților 
prevăzute la art. 426 alin. (1) Cod fiscal. 

Cerințele privind certificatul de analiză și termenul de 
soluționare a cererii de înregistrare se aplică și 
cererilor de înregistrare ale operatorilor economici 
care comercializează substanțe de marcare și 
colorare a păcurii, motorinei și substanțelor asimilate 
din punct de vedere al accizelor aflate în curs de 
soluționare la data de 9 februarie 2016. Se modifică, 
de asemenea, Anexa nr. 44 la normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal - Cerere pentru 
înregistarea operatorilor economici comercianți de 
marcatori și coloranți prevăzuți la art. 426 și 29 din 
Codul fiscal. 

M. Of. nr. 106/ 11 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de 
aplicare a scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată pentru operaţiunile prevăzute la 
art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi 
art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 
Comentarii 
Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a scutirii de TVA 
pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. 
a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Codul fiscal. 

Ordinul abrogă OMFP nr. 2.222/2006 privind 
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă 
pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute 
la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 
1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 14 din 15 februarie 2016. 

 
M. Of. nr. 74/ 2 februarie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 442/2016 
privind cuantumul tranzacţiilor, termenele 
pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de 
solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi 
procedura de ajustare/estimare a preţurilor 
de transfer. 

Comentarii 
Informații referitoare la întocmirea dosarului prețurilor 
de transfer conform acestui ordin au fost transmise 
în Tax focus nr. 8 din 3 februarie 2016. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 517/2016 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
normele generale şi speciale de dotare a 
personalului din structurile de executări 
silite cazuri speciale. 
M. Of. nr. 75/ 2 februarie 2016 

Ordin președintelui ANAF nr. 514/2016 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor 
speciale de executare silită, precum şi a 
structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire 
a măsurilor asigurătorii şi efectuarea 
procedurii de executare silită. 
Comentarii 
Situațiile reglementate prin acest ordin prin care 
personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri 
speciale poate participa direct la efectuarea 
acţiunilor de executare silită cazuri speciale sunt: 

- în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite 
bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 milioane 
euro, echivalentul în lei; 

- în cazul în care debitorii fac parte din categoria 
marilor contribuabili; 

- în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice 
ale persoanelor desemnate ce fac obiectul 
sancţiunilor internaţionale, potrivit legii; 

- la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator 
al activităţii de colectare a veniturilor bugetare; 

- în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări 
silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate 
deosebită. 

M. Of. nr. 78/ 3 februarie 2016 

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
155/2016 privind abrogarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării eşalonărilor la plată 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 522/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare de declaraţii informative. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă modelul, conţinutul şi 
instrucţiunile de completare ale următoarelor 
formulare: 

C O D  D E  P R O C E D U RĂ  
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- (392A) "Declaraţie informativă privind livrările de 
bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ...."; 

- (392B) "Declaraţie informativă privind livrările de 
bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în 
anul ...."; 

- (393) "Declaraţie informativă privind veniturile 
obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul 
rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare 
din România, în anul ....". 

De asemenea, se aprobă Procedura de gestionare a 
acestor formulare. 

Față de reglementarea anterioară, acest ordin 
actualizează referirile la articolele din Codul fiscal 
potrivit Legii nr. 227/2015 și elimină locul destinat 
aplicării ștampilei din formulare.  

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu 
declarațiile aferente anului 2015, cu termen legal de 
depunere până la 25 februarie 2016 inclusiv. Ordinul 
abrogă OPANAF nr. 93/2014. 

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016 
privind Procedura de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante, precum şi cuantumul acestor 
obligaţii 
Comentarii 
Conform ordinului, prin obligaţii fiscale restante se 
înţelege: 

a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa 
sau termenul de plată; 

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi 
accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar 
dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de 
plată prevăzut la art. 156 alin. (1) C.proc.fisc. 

Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: 

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt 
în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu 
s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de 
acordare a înlesnirii; 

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative 
fiscale a căror executare este suspendată în 
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004; 

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare 
stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în 
condiţiile legii. 

De asemenea, nu sunt publicate în lista debitorilor 
obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este 
sub următoarele plafoane: 

(i) 1.500 lei, în cazul debitorilor mari contribuabili; 
(ii) 1.000 lei, în cazul debitorilor contribuabili 

mijlocii; 
(iii) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, 

inclusiv în cazul persoanelor fizice care 

înregistrează obligaţii fiscale restante şi din 
desfăşurarea de activităţi economice în mod 
independent sau exercită profesii libere; 

(iv) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, 
altele decât cele de la pct. (iii). 

M. Of. nr. 82/ 4 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 501/2016 
privind stabilirea unor competenţe în sarcina 
Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor 
vamale subordonate şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularelor şi 
documentelor utilizate de către Direcţia 
Generală a Vămilor şi structurile vamale 
subordonate în activitatea de supraveghere 
şi control în domeniul produselor accizabile. 
Comentarii 
Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularelor şi 
documentelor utilizate de către Direcţia generală a 
vămilor şi structurile vamale subordonate în 
activitatea de supraveghere şi control în domeniul 
produselor accizabile: 
- Ordin de control; 
- Proces-verbal; 
- Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri; 
- Proces-verbal de sigilare/desigilare; 
- Invitaţie; 
- Notă explicativă; 
- Somaţie; 
- Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale 
declarate/suplimentare de plată, stabilite de 
structurile vamale pentru persoane fizice - gospodării 
individuale producătoare de ţuică şi rachiuri din 
fructe; 
- Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată, stabilite de structurile vamale 
pentru persoane juridice la care se constată 
diferenţe de accize în cazul mişcării produselor 
accizabile în regim suspensiv de accize sau în 
situaţiile în care distrugerea sau pierderea 
produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă. 

M. Of. nr. 83/ 4 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 
pentru aprobarea Procedurii de administrare 
şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi 
pentru modificarea unor prevederi 
referitoare la activitatea de administrare a 
contribuabililor mijlocii. 
M.Of. nr. 85/ 4 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
85/2016 pentru abrogarea Ordinului 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 
395/2008 privind procedura de transfer al 
sumelor recuperate în România 
reprezentând creanţe stabilite în alte state 
membre ale Uniunii Europene, precum şi de 
transfer al sumelor recuperate de autorităţile 
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competente din alte state membre, 
reprezentând creanţe stabilite în România. 
M.Of. nr. 87/ 5 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
101/2016 pentru aprobarea Normelor privind 
restituirea taxei pe valoarea adăugată 
cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt 
stabiliţi în Uniunea Europeană. 
M.Of. nr. 89/ 5 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 531/2016 
privind impozitele, contribuţiile şi alte sume 
reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc 
de contribuabili într-un cont unic. 
Comentarii 
Prin acest ordin sunt aprobate: (i) Nomenclatorul 
obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat și (ii) 
Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor 
asigurărilor sociale şi fondurilor special. 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se 
abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind 
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând 
creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-
un cont unic. 

M.Of. nr. 91/ 8 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 521/2016 
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare 
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) 
sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unui formular. 
Comentarii 
Informații privind acest ordin au fost transmise prin 
Tax focus nr. 13 din 11 februarie 2016. 

M.Of. nr. 92/ 8 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
104/2016 pentru aprobarea Normelor privind 
stabilirea procedurii şi a condiţiilor de 
autorizare a antrepozitului de taxă pe 
valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. 
(1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru instituirea Comisiei pentru 
autorizarea antrepozitelor de taxă pe 
valoarea adăugată şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă Normele privind stabilirea 
procedurii şi a condiţiilor de autorizare a 

antrepozitului de TVA, prevăzut la art. 295 alin. (1) 
lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Codul fiscal. De 
asemenea, se instituie Comisia pentru autorizarea 
antrepozitelor de TVA și se aprobă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei. 

Ordinul abrogă OMFP nr. 24/2014 pentru aprobarea 
Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor 
de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea 
adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 
liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru 
autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea 
adăugată şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia. 

M.Of. nr. 93/ 8 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 588/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) „Decont de taxă pe 
valoarea adăugată“. 
Comentarii 
Informații privind decontul de TVA au fost transmise 
în Tax focus nr. 10 din 9 februarie 2016. 

M. Of. nr. 94 / 8 februarie 2016 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 587/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 591/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă 
privind livrările/ achiziţiile/ prestările intra-
comunitare“. 

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 592/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (301) „Decont special de taxă pe 
valoarea adăugată“. 

Comentarii 
Informații privind formularele (309 VIES), (301) și 
formularele utilizate pentru declararea impozitelor cu 
reținere la sursă au fost transmise în Tax focus nr. 
11 din 10 februarie 2016. 

M. Of. nr. 97 / 9 februarie 2016 
Ordinul președintelui ANAF nr. 351/2016 privind 
Procedura de transfer al sumelor recuperate în 
cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare. 

M.Of. nr. 122/ 17 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice și 
ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 94/137/2016 privind 
aprobarea unor formulare tipizate în scopul 
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obţinerii informaţiilor necesare realizării 
schimbului automat obligatoriu de informaţii 
potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. 
Comentarii 
În scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării 
schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit 
art. 291 C. pr. fisc, prin acest ordin se aprobă 
următoarele formulare: 

- Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/ 
nerezidenţiale/ cu destinaţie mixtă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice; 

- Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/ 
nerezidenţiale/ cu destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor juridice; 

- Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice; 

- Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor 
juridice. 

Informaţiile din formularele de mai sus sunt 
gestionate de către organele fiscale locale și sunt 
transmise organului fiscal central potrivit prevederilor 
art. 60 alin. (4) C.proc.fisc. 

Acest ordin abrogă ordinul comun al ministrului 
finanțelor publice și ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 872/1.025/2014 privind 
aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii 
informaţiilor necesare realizării schimbului automat 
de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală. 

M. Of. nr. 124/ 17 februarie 2016 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 144/2016 privind 
aprobarea unor formulare tipizate pentru 
activitatea de colectare a impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a altor venituri ale 
bugetelor locale de către organele fiscale 
locale, şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea 
unor formulare tipizate pentru activitatea de 
stabilire a impozitelor şi taxelor locale de 
către organele fiscale locale. 
M. Of. nr. 131/ 19 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 631/2016 
Ordin pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare de 
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri 
de taxă pe valoarea adăugată. 

Comentarii 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularelor 
(091), (093), (094), (098), Decizie privind anularea 
înregistrării în scopuri de TVA. 

Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 15 din 23 februarie 2016. 

M. Of. nr. 136/ 22 februarie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 726/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (012) „Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare şi plată a impozitului pe profit“. 
Comentarii 
Informații privind formularul (012) au fost transmise 
în Tax focus nr. 15 din 23 februarie 2016. 

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
219/2016 privind instituirea şi aprobarea 
componenţei Comisiei pentru autorizarea 
operatorilor de produse supuse accizelor 
armonizate şi a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia. 
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
220/2016 privind instituirea comisiilor 
teritoriale pentru autorizarea operatorilor de 
produse supuse accizelor armonizate şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare 
a acestora. 
M. Of. nr. 142/ 24 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 828/2016 
pentru stabilirea competenţei privind 
preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului, precum şi a structurilor abilitate cu 
ducerea la îndeplinire a procedurilor de 
valorificare a acestora şi/sau a sumelor 
confiscate. 
M. Of. nr. 145/ 25 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 795/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe 
valoarea adăugată colectată datorată de 
către persoanele impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. 
(11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal“. 
Comentarii 
Informații suplimentare privind formularul (311) au 
fost transmise în Tax focus nr. 16 din 25 februarie 
2016. 
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M. Of. nr. 146/ 25 februarie 2016 

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
236/2016 privind indicele preţurilor de 
consum utilizat pentru actualizarea plăţilor 
anticipate în contul impozitului pe profit 
anual. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, pentru anul fiscal 2016, 
indicele preţurilor de consum utilizat pentru 
actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului 
pe profit anual este 100,5%. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 793/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (307) „Declaraţie privind sumele 
rezultate din ajustarea/corecţia 
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea 
adăugată“ 
Comentarii 
Informații suplimentare privind formularul (307) au 
fost transmise în Tax focus nr. 16 din 25 februarie 
2016. 
M. Of. nr. 147/ 25 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
221/2016 pentru aprobarea configuraţiei 
Codului de accize şi a Nomenclatorului 
codurilor de produse accizabile armonizate. 
Comentarii 
Ordinul actualizează referirile la Codul fiscal potrivit 
Legii nr. 227/2015 și abrogă OMEF nr. 3.661/2008 
pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a 
Nomenclatorului codurilor de produse accizabile 
armonizate. 

M. Of. nr. 150/ 26 februarie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 727/2016 
pentru aprobarea Procedurii de organizare şi 
funcţionare a Registrului operatorilor 
intracomunitari, precum şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
Acest ordin aprobă Procedura de organizare şi 
funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari 
(ROI), precum și modelul şi conţinutul următoarelor 
formulare: 
- "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul 
operatorilor intracomunitari"; 
- "Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în 
Registrul operatorilor intracomunitari"; 
- "Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul 
operatorilor intracomunitari"; 
- "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul 
operatorilor intracomunitari". 

Ordinul actualizează referirile la articolele din Codul 
fiscal potrivit Legii nr. 227/2015. 

Se elimină prevederile privind formularul "Notificare 
privind modificarea listei asociaţilor şi/sau 
administratorilor" și nu mai există obligația 
contribuabililor de a anunța organul fiscal, prin 
depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, 
însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau 
administratori, în termen de 30 de zile de la data 
modificării listei asociaţilor şi/sau administratorilor. 
De asemenea, din formulare se elimină locul alocat 
aplicării ștampilei. 

Pentru înscrierea în ROI, nu se mai solicită 
certificatul constatator emis de oficiul registrului 
comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului 
social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii. 

Ordinul abrogă OPANAF nr. 2.101/2010 privind 
aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a 
Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 767/2016 
privind condiţiile de delegare a competenţei 
altui organ de inspecţie fiscală pentru 
efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, delegarea de competenţă se 
acordă la solicitarea altui organ de inspecţie fiscală 
decât cel care deţine competenţa. Prin excepţie, 
delegarea de competenţă se poate dispune altui 
organ de inspecţie fiscală de către direcţia de 
specialitate din cadrul ANAF care coordonează 
metodologic activitatea de inspecţie fiscală sau de 
către direcţia generală regională a finanţelor publice 
pentru alt organ de inspecţie fiscală din aria de 
competenţă teritorială, după caz. 
3. Ordinul președintelui ANAF nr. 794/2016 
privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru 
aprobarea unor competenţe speciale ale 
organului fiscal central. 
Comentarii 
Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi 
din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Bucureşti este organul fiscal competent 
pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate și de 
contribuabili nerezidenţi persoane juridice care nu au 
pe teritoriul României un sediu permanent şi care 
organizează şi exploatează activitatea de jocuri de 
noroc în România. 

Competenţa de administrare în cazul persoanelor 
nerezidente (anterior, numai în cazul pesoanelor 
fizice nerezidente) care nu au pe teritoriul României 
un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează 
să îşi desemneze un împuternicit în România sau 
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pentru care se numeşte un curator fiscal revine 
organului fiscal în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal, 
după caz. 

 
M. Of. nr. 105/ 10 februarie 2016 
Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și 
al ministrului muncii, familiei, protecției sociale 
și persoanelor vârstnice nr. 125/165/2016 privind 
aprobarea procedurii de emitere şi a modelului 
tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate. 

 
M. Of. nr. 69/ 1 februarie 2016 

Norma ASF nr. 3/2016 privind cotele de 
contribuţie datorate de asigurători Fondului 
de rezoluţie pentru asigurători administrat 
de Fondul de garantare a asiguraţilor. 
M. Of. nr. 72/ 1 februarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 370/2016 
pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea sumei reprezentând timbrul de 
mediu pentru autovehicule şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă Procedura privind 
stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu 
pentru autovehicule, precum și modelul şi conţinutul 
următoarelor formulare: 

- "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehicule"; 

- "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac 
obiectul contractelor de leasing"; 

- "Referat privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehicule"; 

- "Decizie privind stabilirea sumei reprezentând 
timbrul de mediu pentru autovehicule"; 

- "Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume 
reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule". 

 

 

M. Of. nr. 120/ 16 februarie 2016 

Regulamentul Fondului de Garantare a 
Depozitelor Bancare nr. 2/2016 privind 
determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul 
de garantare a depozitelor bancare în funcţie 
de gradul de risc. 
M. Of. nr. 151/ 26 februarie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de punere 
în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc şi pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru 
Jocuri de Noroc, pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea 
Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc. 
Comentarii 
La data intrării în vigoare a acestei hotărâri de 
guvern se abrogă HG nr. 870/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea 
şi exploatarea jocurilor de noroc. 

 
M. Of. nr. 70/ 1 februarie 2016 

Ordin în vederea publicării Înţelegerii dintre 
autorităţile competente ale României şi 
Statelor Unite ale Americii privind 
îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi 
implementarea FATCA. 
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, care se aplică începând cu 1 iulie 2014. 
Conform acestor prevederi, a fost instituită obligaţia 
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. 

 

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  

ALTE REGLEMENTĂRI 
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M. Of. nr. 81/ 4 februarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
123/2016 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 
Comentarii 
Principalele aspecte vizate de acest ordin au fost 
transmise în Tax focus nr. 9 din 8 februarie 2016. 

M. Of. nr.111/ 12 februarie 2016 

Hotărârea președintelui Camerei  
Consultanților Fiscali nr. 3/2016 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului superior al Camerei 
Consultanţilor Fiscali nr. 10/2015 privind 
aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată 
şi a obligaţiilor declarative pentru membrii 
Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016. 

M. Of. nr.112/ 12 februarie 2016 

Ordinul președintelui Oficiului Național de 
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
pentru abrogarea Ordinului preşedintelui 
Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere 
a Spălării Banilor nr. 81/2015 privind 
aprobarea Normelor metodologice de 
efectuare a notificărilor şi de soluţionare a 
cererilor de autorizare a efectuării unor 
transferuri de fonduri. 
M. Of. nr. 127/ 18 februarie 2016 

Hotărârea președintelui Camerei  
Consultanților Fiscali nr. 2/2016  privind 
aprobarea Programului de pregătire 
profesională continuă aferent anului 2016. 
M. Of. nr. 153/ 29 februarie 2016 

Republicare: Legea concurenței nr. 21/1996. 
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