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M. Of. nr. 22/ 13 ianuarie 2016 

Hotărâra Guvernului nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal.  
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin HG nr. 1/2016 față 
de varianta anterioară a normelor metodologice de 
aplicare a Codului fiscal au fost transmise în Tax 
focus nr. 6 din 20 ianuarie 2016. 

M. Of. nr. 26/ 14 ianuarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
4147/2015 privind aprobarea Normelor de 
aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea 
adăugată pentru traficul internaţional de 
bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
Comentarii 
Conform art. 295 alin. (1) din Codul fiscal, sunt 
scutite de TVA: 

- livrarea de bunuri (ce vor fi plasate în regim 
vamal de antrepozit vamal, antrepozit de 
TVA, perfecționare activă, de admitere 
temporară, tranzit vamal extern, etc),  

- livrările de bunuri/prestări de servicii în zone 
și antrepoziite libere, depozite, platforme de 
forare și producție, antrepozite fiscale, etc.; 
sau livrări de bunuri/prestări de servicii aflate 
sub regimurile vamale de mai sus, 

-  livrările de bunuri aflate încă în regim vamal 
de tranzit intern și prestări de servicii 
aferente,  

- importul de bunuri ce vor fi plasate în regim 
de antrepozit de TVA. 

Pentru livrări de bunuri, scutirile de TVA cu drept de 
deducere pentru traficul internaţional de bunuri se 
pot aplica numai dacă persoanele impozabile pot 
justifica scutirea cu documentele prevăzute norme. 
Acest documente sunt:  

- contractul încheiat cu titularul regimului sau 
cu beneficiarul,  

- factura, care trebuie să conţină informaţiile 
prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul 
fiscal,  

- documentele din care să reiasă că bunurile 
în cauză se aflau în unul dintre regimurile de 
mai sus la momentul livrării sau prestării. 

În ce privește prestările de servicii pentru traficul 
internațional de bunuri, scutirea este acordată dacă 
prestările sunt autorizate de legislația vamală. 

Documentele justificative sunt similare ca în cazul 
livrărilor de bunuri. 

Se definește noțiunea de plasare în zona 
liberă/antrepozitul liber. Sunt scutite de TVA: 

- plasarea bunurilor în zona/antrepozitul liber, 
- livrările efectuate în interiorul zonei 

libere/antrepozitului liber,  
- transportul de bunuri în interiorul zonei 

libere/antrepozitului liber,  
- serviciile accesorii transportului de bunuri 

efectuate în interiorul zonei 
libere/antrepozitului liber,  

- serviciile din anexa nr. 2 la acest ordin, 
efectuate în interiorul zonei 
libere/antrepozitului liber. 

Se stabilesc, de asemenea, documentele justificative 
pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrările de 
bunuri/prestările de servicii din zona/antrepozitul 
liber. 

Se definesc antrepozitele de TVA ca fiind orice 
locație din România pentru producția sau 
depozitarea de produse accizabile (produse 
energetice, alcool și băuturi alcoolice, tutun 
prelucrat) sau o locaţie situată în România şi definită 
ca atare prin OMFP pentru produsele definite la art. 
3 alin. (3) din acest ordin (cartofi, măsline, cafea 
neprăjită, ceai, cereale, uleiuri minerale, lână, argint, 
aluminiu, nichel, etc). 

Regimul de antrepozit de TVA nu se aplică pentru 
bunurile destinate livrării cu amănuntul, cu excepţia: 

- bunurilor livrate de magazinele duty-free,  
- bunurilor livrate de persoane impozabile 

călătorilor de la bordul navelor sau 
aeronavelor, pe durata zborului sau a 
călătoriei pe mare, în cazul în care locul 
sosirii este situat în afara Uniunii Europene,  

- bunurilor a căror livrare este scutită de taxă.  

Ordinul stabilește și condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească antrepozitarul de TVA. 

Acest ordin abrogă OMFP nr. 2.218/2006 privind 
aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă 
pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de 
bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

M. Of. nr. 33/ 18 ianuarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
4146/2015 Ordin pentru aprobarea Normelor 
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 
adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), 
k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul 
dintre România şi Statele Unite ale Americii 
privind statutul forţelor Statelor Unite ale 
Americii în România, semnat la Washington 
la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 
260/2002.  

C O D U L  F I S C A L  
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M. Of. nr. 33/ 25 ianuarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
52/2016 privind aprobarea calculatorului 
pentru determinarea deducerilor personale 
lunare pentru contribuabilii care realizează 
venituri din salarii la funcţia de bază, 
începând cu luna ianuarie 2016, potrivit 
prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
M. Of. nr. 5/ 5 ianuarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 3840/2015 
privind stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. 
Comentarii 
OPANAF nr. 3840/2015 intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2016 și abrogă OPANAF nr. 17/2015 privind 
stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării 
în scopuri de TVA. 

Ca și reglementarea anterioară, OPANAF nr. 
3840/2015 stabilește criteriile pe baza cărora se 
condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a 
societăţilor înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 
31/1990 care sunt supuse înmatriculării la registrul 
comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de 
TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) 
din Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 (fostul articol 
153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (91) din Legea nr. 
571/2003). 

Criteriile în funcție de care se condiționează 
înregistrarea în scopuri de TVA rămân neschimbate: 

− persoana impozabilă nu se află în situaţia de a 
nu desfăşura activităţi economice în spaţiul 
destinat sediului social si/sau sediilor secundare 
şi nici în afara acestora; 

− niciunul dintre administratorii si/sau asociaţii 
persoanei impozabile care solicită înregistrarea 
în scopuri de TVA şi nici persoana impozabilă 
însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni 
si/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi 
b) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; 

− evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor 
impozabile de a desfăşura activităţi economice 
care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de 
TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni 
pentru care locul livrării/prestării se consideră ca 
fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în 
cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în 
România, realizată de organele fiscale. 

Procedura pentru aprobarea/respingerea înregistrării 
în scopuri de TVA a rămas neschimbată. 

 

M. Of. nr. 7/ 6 ianuarie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
4144/2015 privind abrogarea unor ordine 
care cuprind reglementări în domeniul taxei 
pe valoarea adăugată. 
Comentarii 
Acest ordin abrogă următoarele ordine: 

− OMFP nr. 172/2006 privind încadrarea 
produselor în categoria material lemnos pentru 
care se aplică taxare inversă; 

− art. 1 și anexele 1, 2 și 3 la OMFP nr. 2224/2006 
pentru aprobarea unor proceduri privind 
înregistrarea și gestiunea persoanelor 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA; 

− OMEF nr. 1372/2008 privind organizarea 
evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, 
conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; 

− OMFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului 
privind aplicarea sistemului TVA la încasare.  

M. Of. nr. 8/ 6 ianuarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 3841/2015 
Ordin privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului (088) „Declaraţie 
pe propria răspundere pentru evaluarea 
intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura 
activităţi economice care implică operaţiuni 
din sfera TVA“. 
Comentarii 
OPANAF 3841/2016 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria 
răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii 
de a desfăşura activităţi economice care implică 
operaţiuni din sfera TVA“ se aplică începând cu data 
de 1 ianuarie 2016. La data intrării în vigoare se 
abrogă OPANAF nr. 1966/2015. 

Față de reglementarea anterioară au fost actualizate 
referințele la actele normative relevante (Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal și Legea societăților nr. 
31/1990, republicată). 

Societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990, 
supuse înmatriculării la registrul comerțului și care 
solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor depune 
formularul (088) însoţit de cererea de înregistrare în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată sau de 
declarația de mențiuni. 

Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 
și care sunt înregistrate în scopuri de TVA, se va 
depune formularul (088) la solicitarea organelor 
fiscale dacă apar modificări privind sediul social sau 
administratorii/asociații. 

 

C O D  D E P R O C E D U R Ă  
FI S C A L Ă  
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M. Of. nr. 11/ 7 ianuarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 3769/2015 
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 
OPANAF nr. 3769/2015 intră în vigoare la data de 1 
aprilie 2016 și se aplică începând cu operațiunile 
efectuate pe teritoriul național în trimestrul I 2016. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3596/2011 privind 
declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate 
pe teritoriul național de persoanele înregistrate în 
scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și 
conținutului declarației informative privind 
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul 
național de persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA. 

Principalele modificări aduse prin OPANAF nr. 
3769/2015 față de reglementarea anterioară se 
referă la următoarele aspecte: 

− Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA declară livrările de bunuri, prestările de 
servicii și achizițiile de bunuri și servicii efectuate 
către/de la orice persoană așa cum această 
noțiune este definită la art. 266 alin. (1) pct. 24 
din Codul fiscal (n.n. o persoană impozabilă sau 
o persoană juridică neimpozabilă sau o 
persoană neimpozabilă). În reglementarea 
anterioară se declarau livrările, prestările și 
achizițiile realizate către/de la alte persoane 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA. 

− Denumirea formularului (394) devine "Declaraţie 
informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA". 

− Declarația 394 va include baza impozabilă și 
TVA aferente facturilor emise prin autofacturare, 
dar și valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv 
facturile simplificate şi bonurile fiscale care 
îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, 
indiferent dacă au/nu au înscris codul de 
înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului 
(în reglementarea anterioară, acestea nu se 
înscriau în Declarația 394). 

− Declaraţia trebuie să conţină şi borderourile de 
achiziţii de bunuri şi filele din carnetele de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 
în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane 
fizice. 

− În cazul contribuabililor care au perioada fiscală 
luna calendaristică, vor depune formularul 394 
pentru lunile ianuarie și februarie 2016 conform 
OPANAF nr. 3596/2011. Formularul 394 se 

depune chiar dacă în perioada de raportare nu 
au fost realizate operațiuni de natura celor care 
fac obiectul declarației. Până pe 25 aprilie 
aceștia au obligația de a depune declarația 
pentru luna martie 2016 conform OPANAF 
3769/2015, iar declarațiile pentru primele două 
luni ale anului vor fi și ele depuse conform 
OPANAF 3739/2015 și vor înlocui declarațiile 
depuse anterior. 

− Formularul include informații noi (față de 
formularul anterior): 
a) livrările de bunuri/prestările de servicii sunt 
defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de 
către persoana impozabilă care aplică sistemul 
normal de TVA/sistemul de TVA la încasare, cu 
excepția celor pentru care au fost emise facturi 
simplificate 
b) achizițiile de bunuri și servicii sunt defalcate 
pe fiecare cotă de TVA de la persoane 
impozabile care aplică sistemul normal de 
TVA/sistemul de TVA la încasare, cu excepția 
celor pentru care au fost emise facturi 
simplificate. 
c) livrările/prestările și achizițiile pentru care se 
aplică taxarea inversă sunt defalcate, pe lângă 
cereale și plante tehnice și pe alte categorii: 
deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, 
certificate de emisii de gaze cu efect de seră, 
energie electrică, certificate verzi, clădiri/terenuri, 
aur de investiții, telefoane mobile, 
microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și 
laptopuri. 
d) în rezumatul declarației se au în vedere 
secțiuni noi:  

 (i) persoane neînregistrate în scopuri de 
TVA, 
 (ii) persoane nestabilite în România care 
sunt stabilite în alt stat membru, 
neînregistrate și care nu sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de TVA în România,  
 (iii) persoane impozabile neînregistrate și 
care nu sunt obligate să se înregistreze în 
scopuri de TVA în România, nestabilite pe 
teritoriul Uniunii Europene,  
 (iv) încasări în perioada de raportare prin 
intermediul aparatelor de marcat electronice 
fiscale, inclusiv încasările prin intermediul 
bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile 
unei facturi simplificate indiferent dacă au/nu 
au înscris codul de înregistrare în scopuri de 
tva al beneficiarului,  
 (v) alte informații 

e) toate operațiunile se defalcă pe cote de TVA 
(20%, 9%, 5%) și pe tipuri (livrări, achiziții, 
achiziții de la persoane impozabile care aplică 
TVA la încasare, livrări cu taxare inversă, 
achiziții cu taxare inversă). 

− condițiile pentru depunerea electronică a 
formularului, precum și modelul acestuia vor fi 
disponibile pe portalul ANAF. 
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M.Of. nr. 14/ 8 ianuarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 3846/2015 
pentru aprobarea procedurilor de aplicare a 
art. 92 din Codul de procedură fiscală, 
precum şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
Apectele privind aplicarea art. 92 din Codul de 
procedură fiscală au fost transmise în Tax focus nr. 
3 din 15 ianuarie 2016. 

M.Of. nr. 15/ 8 ianuarie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 3795/2015 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea 
punctelor vamale în cadrul birourilor vamale. 
Comentarii 
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 553/2005 privind 
aprobarea Normelor unitare de structură pentru 
înfiinţarea şi funcţionarea punctelor vamale. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 3845/2015 
pentru aprobarea procedurilor de 
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, 
precum şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare. 
Comentarii 
Informații privind acest ordin au fost transmise prin 
Tax focus nr. 3 din 15 ianuarie 2016. 

M.Of. nr. 24/ 13 ianuarie 2016 

Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015 privind acordarea unor facilităţi 
fiscale. 
Comentarii 
În Tax focus nr. 4 din 15 ianuarie 2016 au fost 
transmise principalele modificări aduse OUG nr. 
44/2015 prin Legea nr. 4/2016. 

M.Of. nr. 45/ 20 ianuarie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 90/2016 
pentru aprobarea conţinutului cererii de 
acordare a eşalonării la plată şi a 
documentelor justificative anexate acesteia, 
precum şi a Procedurii de aplicare a 
acordării eşalonării la plată de către organul 
fiscal central. 
Comentarii 
I. Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată 

Conform acestui ordin, eșalonările la plată se acordă 
în baza unei cereri depusă la organul fiscal 
competen, conform art. 30, 33, 35 din Codul de 

procedură fiscală. Pentru debitorii care au înființate 
sedii secundare înregistrate fiscal, cererea se 
depune atât pentru obligațiile fiscale ale debitorului, 
cât și pentru cele ale sediilor secundare. 

Cererea de acordare a eșalonărilor cuprinde:  

- datele de identificare a debitorului, perioada 
pentru care se solicită eșalonarea,  

- suma totală pentru care se solicită 
eșalonarea,  

- justificarea stării de dificultate,  
- mențiuni privind înlesnirile la plată acordate 

până la depunerea cererii,  
- data și semnătura.  

Trebuie să se precizeze, de asemenea, dacă 
debitorul se încadrează în categoria debitorilor cu 
risc fiscal mic sau invocarea temeiului legal (art. 206 
C. proc. fisc). 

Documentele justificative ce însoțesc cererea sunt: 

(i) declaraţia pe propria răspundere a 
debitorului din care să reiasă că nu se află în 
insolvență, dizolvare, şi că nu i s-a stabilit 
răspunderea, potrivit legislaţiei privind 
insolvenţa, şi/sau răspunderea solidară,  

(ii) documente sau informaţii relevante în 
susţinerea cererii.  

Pentru persoanele juridice, documentele justificative 
sunt:  

(i) copia ultimei situaţii financiare anuale;  

(ii) situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 
luni anterioare datei depunerii cererii,  

(iii) copia ultimei balanţe de verificare,  

(iv) programul de restructurare sau de 
redresare financiară semnat de 
reprezentantul legal al debitorului, care va 
conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor 
pe perioada solicitată la eşalonare,  

(v) situaţia privind indicatorii orientativi şi alte 
informaţii. 

În cazul persoanelor fizice, la cerere se anexează şi: 

 (i) registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, 
după caz, actele prin care se dovedesc 
veniturile debitorului pe ultimele 6 luni 
anterioare datei depunerii cererii de 
acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor 
fiscale, 

 (ii) programul de redresare financiară sau 
orice alt document similar, care va conţine şi 
argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada 
solicitată la eşalonare. 

II. Procedura de aplicare a acordării eșalonării la 
plată 

Se pot acorda următoarele înlesniri: 

- eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 
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- amânarea la plată a penalităţilor de 
întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
eşalonate la plată, în vederea anulării, până 
la data finalizării eşalonării la plată; 

- amânarea la plată a unui procent de 50% din 
majorările de întârziere, reprezentând 
componenta de penalitate a acestora, 
aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la 
plată, în vederea anulării, până la data 
finalizării eşalonării la plată; 

- amânarea la plată a penalităţilor de 
nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale 
principale nedeclarate sau declarate incorect 
de debitor şi stabilite de organul de inspecţie 
fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la 
plată, în vederea reducerii cu 75%, până la 
data finalizării eşalonării la plată. 

Cererea se soluționează de către organul fiscal 
competent în termen de maxim 60 zile de la 
înregistrare, respectiv 15 zile pentru debitori cu risc 
fiscal mic. Se va elibera din oficiu certificatul de 
atestare fiscală care cuprinde trei secțiuni:  

- Obligații fiscal existente în evidența 
organului fiscal central,  

- Obligații fiscale care nu pot face obiectul 
înlesnirilor la plată,  

- Obligații fiscale nete ce pot face obiectul 
înlesnirilor la plată. 

În urma verificărilor efectuate, organul fiscal va emite  
referatul ‘’A’’ și apoi va emite fie acordul de principiu, 
fie decizia de respingere a cererii de acordare a 
eșalonărilor la plată. În termen de 30 zile de la 
comunicarea acordului de principiu, debitorul trebuie 
să constituie garanții care trebuie să acopere sumele 
eșalonate/amânate la plată, dobânzile și procentul 
corespunzător perioadei de așalonare. 

După îndeplinirea acestor obligații, organul fiscal va 
emite Referatul ‘’B’’ și emite decizia de eșalonare la 
plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de 
amânare la plată a penalităților de întârziere și a 
penalităților de nedeclarare. Eșalonarea la plată se 
acordă pe maxim 5 ani (inclusiv pentru debitorii care 
dețin bunuri insuficiente pentru a constitui garanția), 
respectiv pe maxim 6 luni pentru debitorii care nu 
constituie garanții deoarece nu dețin niciun bun în 
proprietate. 

În cazul în care nu se îndeplinește una din condițiile 
de la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 
alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se pierde 
valabilitatea înlesnirilor la plată. În acest caz, 
menținerea valabilității eșalonării la plată se poate 
face în baza unei cereri depuse de debitor (care 
poate fi aprobată sau respinsă). 

Prin acest ordin se stabilesc reguli speciale privind 
fuziunea debitorilor, divizarea debitorilor, punerea în 
aplicare a suspendării executării unui act 
administrativ-fiscal. 

 

M. Of. nr. 56 / 26 ianuarie 2016 
Ordinul președintelui ANAF nr. 371/2016 privind 
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 
pentru aprobarea formularelor de înregistrare 
fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii 
fiscale care formează vectorul fiscal. 

Comentarii 
Prin acest ordin se modifică formularele: 

- (020) "Declaraţie de înregistrare fiscală/ 
Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 
române şi străine care deţin cod numeric 
personal" 

- (030) "Declaraţie de înregistrare 
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane 
fizice care nu deţin cod numeric personal". 

 
M. Of. nr. 46/ 20 ianuarie 2016 
Ordinul ministrului sănătății și președintelui 
CNAS nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi 
completarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
60/32/2006. 

Comentarii 
Modificările aduse prin acest ordin se referă la 
următoarele aspecte: 

- În cazul persoanelor a căror contribuţie calculată 
la venitul estimat este mai mare/mai mică decât 
contribuţia datorată, calculată în raport cu 
decizia de impunere anuală – dacă suma 
achitată în plus este mare (şi după ce a fost 
compensată cu obligaţia de plată rezultată din 
decizia de impunere anuală sau cu 
obligaţia/obligaţii de plată viitoare), suma rămasă 
poate fi restituită la cererea beneficiarului. 

- Pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, 
certificatele de concediu medical se pot elibera şi 
la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs 
sau luna anterioară. 

- Durata de acordare a concediului şi a 
indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este 
și cea transmisă de instituţia de la locul de 
reşedinţă. 

- Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, 
la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna 
a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă 
obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 
de zile calendaristice. 

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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- Se abrogă prevederea conform căreia refuzul 
persoanelor aflate în incapacitate temporară de 
muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor 
abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa 
de reşedinţă constituia refuz justificat la plata 
indemnizațiilor. 

M. Of. nr. 48/ 21 ianuarie 2016 

Legea nr. 14/2016 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor 
pe teritoriul României şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România. 
M. Of. nr. 51/ 25 ianuarie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 14/2016 pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006. 

 
M. Of. nr. 47/ 21 ianuarie 2016 

Regulamentul nr. 1/2016 al Fondului de 
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 
privind transmiterea către Fondul de 
garantare a depozitelor bancare a 
informaţiilor necesare întocmirii listei 
compensaţiilor de plătit şi a celor necesare 
în procesul determinării contribuţiilor anuale 
ale instituţiilor de credit. 

 
M. Of. nr. 1 / 4 ianuarie 2016 

Hotărârea președintelui Camerei 
Consultanților Fiscali nr. 10 privind 
aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată 
şi a obligaţiilor declarative pentru membrii 
Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016. 
M. Of. nr. 21 / 12 ianuarie 2016 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
4160/2015 privind modificarea şi 
completarea unor reglementări contabile. 
Comentarii 
Acest ordin aduce modificări OMFP nr. 1802/2014 și 
se aplică începând cu situațiile financiare anuale 
aferente exercițiului financiar 2015.  

De asemenea, prin acest ordin se abrogă OMFP nr. 
1878/2010 privind întocmirea situațiilor financiare 
anuale de către entitățile care au optat pentru un 
exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit 
art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 
(M.Of. nr. 461 din 6 iulie 2010). 

Principalele modificări au fost transmise prin Tax 
focus nr. 5 din 19 ianuarie 2016. 
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