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M. Of. nr.203/ 18 martie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
319/2016 pentru aprobarea condiţiilor privind 
distrugerea în antrepozitul fiscal a 
produselor accizabile care nu au fost 
eliberate pentru consum. 
Comentarii 
Distrugerea totală a produselor accizabile într-un 
antrepozit fiscal conform art. 340 alin. (10) din Codul 
fiscal nu se consideră eliberare pentru consum 
atunci când se datorează: 
- unor cauze fortuite (este rezultatul unui eveniment 
care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către 
cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă 
evenimentul nu s-ar fi produs) 
- cauze de forţă majoră (este rezultatul unui 
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil) 
- atunci când produsele accizabile nu mai 
îndeplinesc condiţiile legale de comercializare şi nici 
nu pot fi procesate ori transformate în vederea 
obţinerii unor produse care pot fi comercializate (se 
încalcă dispoziţii legale privind producţia sau 
comercializarea produsului, produsele nu sunt 
conforme specificaţiilor tehnice de produs şi/sau 
condiţiilor de calitate). 

Distrugerea poate fi:  

(i) distrugere totală a produselor accizabile; sau  

(ii) distrugere parţială, cu recuperarea materiilor 
prime ori a materialelor auxiliare, în funcţie de 
cauzele care au generat-o. 

Acest ordin abrogă OMFP nr. 418/2012. 

M.Of. nr. 208/ 21 martie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse normelor metodologice 
de aplicare a Codului fiscal au fost transmise în Tax 
focus nr. 19 din 23 marie 2016. 

M.Of. nr. 217/ 24 martie 2016 

Legea nr. 28/2016 privind ratificarea 
Convenţiei dintre România şi Republica 
Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi prevenirea 

evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la 
convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015. 
Comentarii 
Data de la care se va aplica această Convenție va fi 
comunicată prin ordin al ministrului afacerilor 
externe. 

M.Of. nr. 218/ 24 martie 2016 

Legea nr. 27/2015 privind ratificarea 
Convenţiei dintre România şi Regatul 
Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 
aprilie 2015. 
Comentarii 
Data de la care se va aplica această Convenție va fi 
comunicată prin ordin al ministrului afacerilor 
externe. 

M.Of. nr. 220/ 24 martie 2016 

Legea nr. 29/2015 privind ratificarea 
Convenţiei dintre România şi Republica 
Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 
aprilie 2015. 
Comentarii 
Data de la care se va aplica această Convenție va fi 
comunicată prin ordin al ministrului afacerilor 
externe. 

M.Of. nr. 222/ 25 martie 2016 

Hotărârea Senatului României nr. 43/2016 la 
propunerea de Directivă a Consiliului de 
modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce 
priveşte schimbul automat obligatoriu de 
informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 
final. 
M.Of. nr. 225/ 25 martie 2016 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2016 privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 2007-2013, precum 
şi unele măsuri fiscal-bugetare. 
Comentarii 
Prin această ordonanță de urgență se aduc 
modificări și Codului fiscal sub următoarele aspecte 
(Tax focus nr. 21 din 28 martie 2016): 

- prelungirea termenului de declarare a clădirilor 
nerezidențiale sau cu destinație mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor fizice și juridice până la 
data de 31 mai 2016. Până la același termen trebuie 
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depuse declarații privind mijloacele de transport 
radiate din circulație, potrivit legii; 

- indexarea impozitelor si taxelor locale se va face 
începând cu anul 2017, pentru anul 2018; 

- primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, 
impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de 
transport devine 30 iunie 2016 (în loc de 31 martie 
2016), atât pentru contribuabilii persoane fizice cât și 
pentru persoanele juridice. Contribuabilii care achită 
impozitele până la data de 30 iunie 2016 vor 
beneficia de bonificația stabilită de consiliul local. 

2. Legea nr. 26/2015 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015. 
Comentarii 
Data de la care se va aplica această Convenție va fi 
comunicată prin ordin al ministrului afacerilor 
externe. 

M.Of. nr. 228/ 28 martie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
412/2016 pentru aprobarea nivelului accizei 
specifice la ţigarete. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, în perioada 1 aprilie 2016 – 
31 decembrie 2016, nivelul accizei specifice la 
țigarete este de 329,30 lei/1000 țigarete. 

 

 
M. Of. nr. 156/ 1 martie 2016 

Rectificare referitoare la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 588/2016 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (300) „Decont de taxă pe 
valoarea adăugată“, în anexa nr. 1. 
Comentarii 
În Secțiunea Informații privind TVA neexigibilă sau 
nedeductibilă, se rectifică rândul B: Achiziţii de 
bunuri şi servicii realizate pentru care nu s-a 
exercitat dreptul de deducere a TVA aferentă, 
existentă în sold la sfârşitul perioadei de raportare, 
ca urmare a aplicării art. 297 alin. (2) şi (3) din Codul 
fiscal, din care: [în loc de art. 297 alin. (1) și (2)]. 

M. Of. nr. 164/ 3 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 839/2016 
privind aprobarea Normelor tehnice de 

autorizare a magaziilor şi a perimetrelor 
pentru depozitare temporară şi a Normelor 
tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate 
în zonele libere. 
M. Of. nr. 165/ 4 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 825/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului „Decizie de reverificare“. 
Comentarii 
Acest ordin aprobă modelul, conținutul, instrucțiunile 
de completare și utilizare a formularului ''Decizie de 
reverificare''. Ordinul abrogă OPANF nr. 863/2015. 

Informații suplimentare privind acest formular au fost 
transmise în Tax focus nr. 17 din 15 martie 2016. 

M. Of. nr. 179/ 10 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 829/2016 
pentru aprobarea Normelor privind accesul 
operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-
RO de control al mişcărilor cu produse 
accizabile în regim suspensiv de accize şi de 
depunere online a declaraţiilor privind 
situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse 
accizabile. 
Comentarii 
Autorizaţiile de acces ale operatorilor economici la 
aplicaţiile EMCS-RO Mişcări de control al mişcărilor 
cu produse accizabile în regim suspensiv de accize 
şi EMCS-RO Stocuri pentru depunerea online a 
declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de 
produse accizabile, emise până la data de 10 martie 
2016 îşi păstrează valabilitatea până cel mai târziu la 
data de 1 august 2016. 

Ordinul abrogă OPANAF nr. 7630/2010 și OPANAF 
nr. 1834/2012. 

M. Of. nr. 186/ 11 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 952/2016 
pentru modificarea şi completarea 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 
Principalele modificări se referă la următoarele 
aspecte: 
- comunicarea somaţiilor şi înfiinţarea popririlor 
bancare se realizează de către organele fiscale 
centrale competente care administrează creanţele 
bugetare.  
- organul fiscal central competent în administrarea 
contribuabililor asigură organizarea evidenţei 
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creanţelor bugetare ce fac obiectul cazurilor 
speciale, precum şi emiterea deciziilor prin care se 
stabilesc obligaţii fiscale accesorii. 
- serviciul executări silite cazuri speciale emite şi 
comunică contribuabililor titlurile executorii, cu 
excepţia celor în care sunt individualizate obligaţii 
fiscale accesorii. 

M. Of. nr. 188/ 14 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 950/2016 
Ordin privind modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 
Comentarii 
OPANAF nr. 950/2016 aduce modificări 
Instrucțiunilor de completare și depunere a 
formularului 200 ''Declarație privind veniturile 
realizate din România'' în ce privește veniturile 
realizate din activitatea de jocuri de noroc. 

Referitor la completarea formularului (200), aceasta 
se va realiza distinct pentru fiecare venit brut primit 
de un participant de la un organizator sau plătitor de 
venituri din jocuri de noroc. În reglementarea 
anterioară, declarația se completa cumulat pe fiecare 
organizator de jocuri de noroc sau plătitor de venituri 
din jocuri de noroc. 

În mod corespunzător, în subsecțiunea privind 
venitul/câștigul net anual, se va înscrie la venitul brut 
- fiecare venit brut primit de contribuabil de la un 
organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc 
(în formularul anterior, se înscria suma venitului brut 
primit de contribuabil). 

M.Of. nr. 203/ 18 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 889/2016 
privind Procedura de aprobare a regimului 
de declarare derogatoriu. 
Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă Procedura de aprobare a 
regimului de declarare derogatoriu și se abrogă 
OPANAF nr. 1221/2009. Informații suplimentare 
privind regimul de declarare derogatoriu au fost 
transmise în Tax focus nr. 18 din 18 martie 2016. 

M.Of. nr. 209/ 22 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1053/2016  
privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală 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. 
 

Comentarii 
Principalele modificări aduse prin acest ordin au în 
vedere următoarele: 

- Anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la 
bugetul de stat": se modifică pozițiile: 66 - Taxa 
pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de 
noroc, 67 - Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei 
de exploatare a jocurilor de noroc, 68 - Taxa de 
acces pentru jocurile de noroc și se adaugă pozițiile 
70 – Taxa de viciu și 71 – Taxa pentru videoloterie. 

- Anexa nr. 4 "Instrucţiuni de completare a 
formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de 
plată la bugetul de stat»: se actualizează cu noile 
poziții: taxa de viciu și taxa pentru videoloterie. 

M.Of. nr. 219/ 24 martie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
378/2016 pentru modificarea şi completarea 
Procedurii de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015 privind acordarea unor facilităţi 
fiscale în cazul creanţelor administrate de 
către organul fiscal central, aprobată prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
3.831/2015. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin acest ordin 
Procedurii de aplicare a OUG nr. 44/2015 au fost 
prezentate în Tax focus nr. 20 din 25 martie 2016. 

M.Of. nr. 228/ 28 martie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
324/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea de către 
Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor 
privind stoparea/recuperarea ajutorului de 
stat sau de minimis. 

M.Of. nr. 233/ 30 martie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 96/2016 
pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă. 
M. Of. nr. 239 / 31 martie 2016 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1094/2016 
pentru aprobarea formularului tipizat 
„Proces-verbal de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor“ utilizat de personalul cu 
atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de 
către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. 
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1099/2016 
Ordin privind legitimaţiile eliberate 



 

 

	
INFO FISCAL MARTIE 2016 

	
	 	

5 

executorilor fiscali care duc la îndeplinire 
măsurile asigurătorii şi efectuează 
procedura de executare silită, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1106/2016 
pentru modificarea Procedurii de furnizare 
de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.770/2015. 

Comentarii 
Modificările aduse prin acest ordin Procedurii privind 
furnizarea de informații au în vedere instituțiile de 
credit. Astfel, se prelungește termenul de la 31 
martie 2016 la 30 iunie 2016 până la care instituţiile 
de credit pot transmite rulajele şi/sau soldurile 
conturilor deschise la acestea, informaţiile şi 
documentele privind operaţiunile derulate prin 
raceste conturi conturi, precum și informațiile pe care 
aceste instituții de credit sunt obligate să le 
comunice organului fiscal central. 

 
M. Of. nr. 158/ 1 martie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 105/2016 privind 
stabilirea contingentului pe tipuri de 
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă 
în anul 2016. 
Comentarii 
Contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe 
piaţa forţei de muncă din România, în anul 2016 este 
următorul:  

a) lucrători permanenţi - 3.500;  

b) lucrători stagiari - 200;  

c) lucrători sezonieri - 200;  

d) lucrători transfrontalieri - 100;  

e) lucrători înalt calificaţi - 800;  

f) lucrători detaşaţi - 700. 

M. Of. nr. 172/ 8 martie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 133/2016 pentru 
modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru 
modificarea Procedurilor privind accesul la 
măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, modalităţile de finanţare şi 
instrucţiunile de implementare a acestora, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
377/2002. 
Comentarii 
Modificările se referă la: ocuparea temporară a forţei 
de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de 
lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile 
locale și pot fi subvenționate: servicii publice de 
refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare 
şi de realizare a unor lucrări edilitare, servicii sociale 
care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a 
copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap. 

M.Of. nr. 189/ 14 martie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
5/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
Comentarii 
Modificările cu implicații fiscale aduse de această 
ordonanță de urgență se referă la emiterea cardului 
european de sănătate. Astfel, se poate refuza 
emiterea cardului dacă solicitantul nu face dovada 
calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate (anterior, trebuia să facă dovada plății la 
zi a CASS). 

Perioada de valabilitate a cardului este de 1 an de la 
data emiterii. 

Cardul european asigură dovada calităţii de 
asigurat/neasigurat a persoanei, prin intermediul 
Platformei informatice din asigurările de sănătate, și 
constituie un instrument în procesul de validare a 
serviciilor medicale/ medicamentelor /dispozitivelor 
medicale decontate din fond. 

 
M.Of. nr. 162/ 2 martie 2016 

Ordin comun al ministrului mediului, apelor 
și pădurilor și al ministrului finanțelor 
publice nr. 225/4052/2016 pentru modificarea 
Ordinului ministrului mediului şi 
schimbărilor climatice şi al ministrului 
finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind 
aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor 
sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect restituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule şi a 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare şi pentru modificarea anexei 
nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi 
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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. 166/ 4 martie 2016 

Ordinul ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 223/2016 privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularului 
„Declaraţie privind obligaţiile la Fondul 
pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de 
completare şi depunere a acestuia. 
Comentarii 
Principala modificare aduse OMMGA nr. 549/2006 
se referă la faptul că formularul editat pe suport 
hârtie nu se mai ștampilează. 

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. 169/ 7 martie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 131/2016 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea 
modelelor formularelor-tip folosite în 
activitatea de cazier judiciar. 
M. Of. nr.202/ 18 martie 2016 

Hotărârea președintelui Camerei  
Consultanților Fiscali nr. 4/2016 privind 
convocarea Conferinţei ordinare anuale a 
Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 
M. Of. nr. 206/ 21 martie 2016 

Hotărârea președintelui Camerei  
Consultanților Fiscali nr. 5/2016 privind 
înscrierea ca membru al Camerei 
Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au 
promovat examenul de consultant fiscal sau 
de consultant fiscal asistent şi au depăşit 
termenul prevăzut de lege pentru înscriere.  
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