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operatorilor economici care doresc să
comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial
prelucrat, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare.

CODUL FI SCAL
M. Of. nr. 355/ 10 mai 2016

Comentarii

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
583/2016 pentru aprobarea formularisticii
prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.

Prin acest ordin se aprobă Procedura de autorizare a
operatorilor
economici
care
doresc
să
comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial
prelucrat, prcum și modelul și conținutul următoarelor
formulare:
- Cerere de autorizare ca operator economic
comerciant de tutun brut și/sau tututn parțial
prelucrat;

Comentarii
OMFP nr. 583/2016 aprobă formularistica elaborată
potrivit art. 7, 59, 230 și 232 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal.

- Autorizație de operator economic comerciant de
tutun brut și/sau tututn parțial prelucrat.

Noul ordin nu aduce modificări de fond față de
prevederea anterioară, ci doar unele de formă. În ce
privește declarațiile privind exceptarea de la
impunerea în România a plăților de dobânzi,
redevențe și dividende, se elimină referirile la
rezidența în state membre ale Asociației Europene a
Liberului Schimb. De asemenea, eliberarea
certificatelor întocmite și semnate nu se mai face cu
plata taxelor de timbru.

Prin acest ordin se abrogă OPANAF nr. 3139/2011.

M. Of. nr. 393/ 23 mai 2016
Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de
afaceri
Comentarii
Prin această lege se pot acorda fondatorului
incubatoarelor de afaceri următoarele facilităţi, prin
intermediul schemelor de ajutor de stat, iniţiate de
autorităţile publice locale, în limitele bugetului alocat
anual:

Prin acest ordin se abrogă OMFP nr. 724/2011
pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118
și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și
stabilirea competențelor în ceea ce privește
semnarea acestor formulare.

a) scutire de la plata impozitului pe teren,
corespunzător
terenului
aferent
infrastructurii
incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţii
publice locale;

M. Of. nr. 381/ 19 mai 2016
Ordinul ministrului afacerilor externe nr.
673/2016 privind intrarea în vigoare a unor
tratate internaţionale.

b) scutire de la plata impozitului pe clădiri,
corespunzător clădirilor care fac parte din
infrastructura incubatorului de afaceri, cu aprobarea
autorităţii publice locale;

Comentarii
Prin acest ordin s-a comunicat că au intrat în
vigoare, printre altele:

c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru
eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii
de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de
construcţii pentru terenurile şi clădirile aferente
infrastructurii incubatorului de afaceri, cu aprobarea
autorităţii publice locale;

- Convenţia dintre România şi Republica Bulgaria
privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnată la Craiova la 24 aprilie 2015, ratificată prin
Legea nr. 29/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 220, din 24 martie 2016.
Convenția a intrat în vigoare la data de 29 martie
2016.

d) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de
autorităţile administraţiei publice locale sau centrale.

M. Of. nr. 394/ 24 mai 2016

- Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul
fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014,
ratificat prin Legea nr. 290/2015, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 25
noiembrie 2015 - intrare în vigoare la data de 5
februarie 2016.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1559/2016
privind aprobarea Procedurii de soluţionare
a cererilor de restituire a taxei pe valoarea
adăugată depuse în condiţiile titlului VII
„Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII
din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016.

M. Of. nr. 387/ 20 mai 2016
Ordinul președintelui ANAF nr. 1510/2016
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
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Comentarii

M. Of. nr. 337/ 3 mai 2016

Informații detaliate privind Procedura de soluționare
a cererilor de restituire a TVA, au fost transmise în
Tax focus nr. 29 din 24 mai 2016.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1486/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
acordarea statutului de operator economic
autorizat.

M.Of. nr. 408/ 31 mai 2016

Comentarii

Legea nr. 112/2016 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
41/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri bugetare

OPANAF nr. 1486/2016 a fost publicat ca urmare a
intrării în vigoare a noului Cod vamal al UE. Prin
acest ordin se abrogă OPANAF nr. 2.252/2015
pentru
aprobarea
Normelor tehnice
privind
acordarea statutului de operator economic autorizat.

Comentarii

M. Of. nr. 343/ 5 mai 2016

Informații privind modificările aduse Codului fiscal au
fost transmise în Tax focus nr. 31 din 31 mai 2016.

Ordinul ministrului finanțelor publice și al
ministrului afacerilor internet nr. 148/61/2016
pentru modificarea Ordinului ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006
privind procedura înmatriculării, înregistrării,
radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor

COD DE PROCEDURĂ
FI SCALĂ
M. Of. nr. 336/ 3 mai 2016

Comentarii

Ordinul președintelui ANAF nr. 1437/2016
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.

Prin acest ordin se modifică documentele care
trebuie prezentate de persoanele care solicită
înmatricularea în România a autovehiculelor
achiziționate din UE (achiziții intracomunitare).

M. Of. nr. 350/ 6 mai 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
570/2016 pentru aprobarea Procedurii
privind solicitarea certificatelor de atestare
fiscală de către secretariatul Comisiei pentru
autorizarea operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate şi de către structurile
care asigură secretariatul comisiilor de
autorizare a operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate constituite la nivelul
structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

Comentarii
Modificările aduse prin acest ordin se referă la
definirea cazurilor speciale de executare silită
generate de hotărârile judecătoreşti. Astfel:
- constituie caz special de executare silită punerea în
aplicare a dispoziţiilor legale în materie de
executare, generată de hotărârile judecătoreşti
definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a
dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la
debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte
entităţi, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive
pronunţate în materie penală prin care s-a dispus
doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se
pun în executare de către organele fiscale centrale
competente cu atribuţii în administrarea creanţelor
bugetare.

Comentarii
Procedura aprobată prin acest ordin stabileşte
etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de
către direcţia de specialitate care asigură
secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor
de produse supuse accizelor armonizate din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice şi de structurile de
specialitate care asigură secretariatul comisiilor de
autorizare a operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor
teritoriale ale ANAF a certificatului de atestare fiscală
în format electronic, emis de organele fiscale
competente din cadrul ANAF.

– se abrogă prevederile conform cărora constituie
caz special de executare silită acela generat de
hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca
urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de
cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin
care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părţi dintrun bun sau a anumitor bunuri determinate,
constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata
unei sume de bani egale cu valoarea bunului
dobândit nejustificat.

M. Of. nr. 368/ 12 mai 2016
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
13/2016 pentru prorogarea termenului
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prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

M. Of. nr.342/ 5 mai 2016
Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor.

Comentarii
Art. 62 alin. (3) din Codul de procedură fiscală se
referă la declararea de către instituțiile financiare,
inclusiv instituiile de credit, către organele fiscale din
cadrul ANAF, a informațiilor financiare privind
contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România sa angajat printr-un instrument juridic de drept
internațional și pentru îmbunătățirea conformării
fiscale internaționale.

M. Of. nr. 373/ 16 mai 2016
1. Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice
nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă
pentru semestrul I al anului 2016, publicat în
Monitorul Oficial nr. 373 din 16 mai 2016.

Conform acestei ordonanțe de urgență, termenul de
declarare se prorogă până la data de 31 august
2016 (în loc de 15 mai 2016).

Comentarii
Conform acestui ordin, valoarea nominală indexată a
unui tichet de masă pentru semestrul I al anului
2016, începând cu luna mai, crește la 9,57 lei (față
de 9,41 lei în semestrul II al anului 2015).

M. Of. nr. 403/ 27 mai 2016
Ordinul președintelui ANAF nr. 1.503 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare, la
cerere, în Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare şi a
Procedurii de radiere, la cerere sau din
oficiu, din Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare, precum
şi a modelului şi conţinutului unor
formulare.

2. Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice
nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei
lunare indexate care se acordă sub formă de
tichete de creşă pentru semestrul I al anului
2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 373 din
16 mai 2016

Comentarii

Comentarii

Informații privind Procedura de înregistrare, la
cerere, în Registrul persoanelor impozabile care
aplică sistemul TVA la încasare au fost transmise în
Tax focus nr. 30 din 27 mai 2016.

Ordinul aprobă valoarea lunară indexată care se
acordă sub forma unui tichet de creșă, pentru
semestru I 2016, începând cu luna mai. Acesta se
menține la aceeași valoare de 440 lei (la fel ca în
semestrul II al anului 2015.

M. Of. nr. 409/ 31 mai 2016
Ordinul președintelui ANAF nr. 1659/2016
privind modificarea anexei la Ordinul
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru
aprobarea
competenţei
teritoriale
de
administrare.

M. Of. nr. 376/ 17 mai 2016
Ordinul comun al ministrului muncii, familiei,
protecției
sociale
și
persoanelor
vârstnice/ministrului
sănătății
nr.
874/554/2016 privind completarea anexei la
Ordinul ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii
publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea
criteriilor medico-psihosociale pe baza
cărora se stabileşte încadrarea în grad de
handicap.

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI
CONTRI BUȚII SOCI ALE

M. Of. nr. 406/ 30 mai 2016

M. Of. nr.341/ 4 mai 2016

Legea nr. 108/2016 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.

Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii
nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei
pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal
constituite şi recunoscute ca persoane
juridice de utilitate publică.

Comentarii
Legea nr. 108/2016 aprobă OUG nr. 65/2015 fără
modificări. Art. 29 din Legea nr. 263/2010 care a fost
modificat prin OUG 65/2015 se referă la încadrarea
locurilor de muncă în condiții deosebite.
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responsabilităţii
ambalaje

FONDU RI SPECI ALE,
ALTE TAXE

gestionării

deşeurilor

de

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 349/ 6 mai 2016
Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. 647/2016 pentru aprobarea
Listei cuprinzând standardele române care
adoptă standarde europene armonizate
prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

M. Of. nr. 345/ 5 mai 2016
Hotărârea președintelui Camerei Auditorilor
Financiari din România nr. 31/2016 pentru
modificarea şi completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din România nr. 1/2016 privind
aprobarea Registrului public al auditorilor
financiari din România, la 31 decembrie
2015.

M. Of. nr. 402/ 27 mai 2016
Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. 694/2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind scoaterea definitivă,
ocuparea temporară şi schimbul de terenuri
şi de calcul al obligaţiilor băneşti

M. Of. nr. 374/ 16 mai 2016
Hotărârea
președintelui
Camerei
Consultanților Fiscali nr. 6/2016 privind
aprobarea documentelor prezentate spre
dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a
Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie
2016.

M. Of. nr. 406/ 30 mai 2016
1. Legea nr. 109/2016 pentru completarea art.
51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice.
Comentarii
Prin această lege se stabilește o contribuție de 3%
din sumele colectate la bugetul de stat de la
operatorii economici care desfăşoară activităţi în
domeniul jocurilor de noroc care va fi direcţionată
anual către Ministerul Culturii. Suma va fi folosită
pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare
şi consolidare la monumentele istorice și va fi virată
către Ministerul Culturii până la data de 31 mai a
anului în curs pentru anul precedent.

2. Legea nr. 110/2016 pentru completarea art.
13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005
privind cinematografiae.
Comentarii
Conform acestei legi, un procent de 2% din sumele
colectate la bugetul de stat de la operatorii
economici care desfăşoară activităţi în domeniul
jocurilor de noroc va fi direcţionat anual către Fondul
cinematografic. Suma va fi folosită pentru
încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice și
va fi virată Fondului cinematografic până la data de
31 mai a anului în curs pentru anul precedent.
Această sumă nu se supune regularizării conform
prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice.

CONTACT

M. Of. nr. 409/ 31 mai 2016

Tel. 031 4378213,

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

Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor și al ministrului economiei nr.

Website: www.taxation.ro

481/932/2016 din 24 mai 2016 privind aprobarea
Procedurii de autorizare pentru preluarea
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