
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 2016 

INFO FISCAL 
CUPRINS  
Modificări legislative privind: 

1. Codul fiscal 
2. Codul de procedură fiscală 
3. Legislația muncii și contribuții sociale 
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe 
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri 

 

NOTA 

Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr. 685/ 5 septembrie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
46/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 
Comentarii 
OUG nr. 46/2016 aduce modificări Codului fiscal în 
ce privește scutirile acordate următoarelor persoane: 

a) veterani de război, văduve de război și văduve 
nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) persoane persecutate din motive politice de către 
dictatura instaurată la 6 martie 1945, precum și 
persoane deportate în străinătate ori constituite ca 
prizonieri după 23 august 1944. 

Scutirile se acordă integral pentru clădirile și 
terenurile aflate în proprietatea/coproprietatea 
persoanelor menționate la  lit. a), deținute în comun 
cu soțul sau soția. Pentru persoanele de la lit. b) de 
mai sus, scutirile se acordă integral pentru întreaga 
clădire de domiciliu și pentru terenul aferent clădirii 
de domiciliu aflate în proprietatea/coproprietatea 
acestora, deținute în comun cu soțul sau soția. 
Scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de 
terți din clădire/teren (lit. a), respectiv din clădirea de 
domiciliu/terenul aferent (lit. b). 

De asemenea, se acordă scutiri (integral – 100%) 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor de 
la lit. a) și b), deținute în comun cu soțul sau soția. 
Nu se acordă scutire pentru cota-parte deținută de 
terți din dreptul de proprietate asupra mijlocului de 
transport. 

Scutirile se aplică de la data intrării în vigoare a 
ordonanței de urgență, respectiv de la 5 septembrie 
2016. În acest sens, organele fiscale locale vor 
recalcula impozitele datorate pentru perioada 1 
ianuarie 2016 - 5 septembrie 2016. 

M. Of. nr. 718/ 16 septembrie 2016 

Ordinul comun nr. 4947/2018/899/1840/2016 
al ministrului educației naționale și cercetării 
științifice, al ministrului finanțelor publice, al 
ministrului economiei, comerțului și relațiilor 
cu mediul de afaceri, al ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și persoanelor 
vârstnice și al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale privind încadrarea în 
activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă 
şi/sau de dezvoltare tehnologică 
 
 

Comentarii 
Confor acestui ordin, scutirea de impozit se acordă 
lunar, în limita bugetului alocat pentru fiecare proiect 
de cercetare. Dacă în buget sunt incluse sume 
reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, 
aceste venituri sunt, de asemenea, scutite de 
impozit. Scutirea se acordă chiar dacă nu au fost 
atinse obiectivele proiectului. 

Prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit 
pentru cercetători se aplică începând cu veniturile 
aferente lunii august 2016. 

Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 49/21 septembrie 2016. 

 
M. Of. nr. 698/ 8 septembrie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr, 
2198/2016 pentru abrogarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 
privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor 
art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul 
(CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 
noiembrie 2009 de instituire a unui regim 
comunitar de scutiri de taxe vamale 
M. Of. nr. 703/ 9 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.546/2016 
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
măsurilor asigurătorii de către organele 
fiscale competente şi pentru aprobarea 
modelelor, modului de utilizare şi de 
păstrare a unor formulare. 
Comentarii 
Prin acest ordin, se aprobă Procedura de aplicare a 
măsurilor asigurătorii de către organele fiscale 
competente, precum și modelele, modul de utilizare 
şi de păstrare ale următoarelor formulare: 

- Referat justificativ al dispunerii măsurilor 
asigurătorii; 

- Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
- Referat justificativ de prelungire a termenului de 

valabilitate a măsurilor asigurătorii; 
- Decizie de prelungire a termenului de valabilitate 

a măsurilor asigurătorii; 
- Referat justificativ de ridicare a măsurilor 

asigurătorii; 
- Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii. 

Măsurile asigurătorii se dispun dacă există pericolul 
ca debitorul să se sustragă, să ascundă sau să 
risipească patrimoniul, periclitând ori îngreunând 
colectarea sumelor datorate în situații precum: 
săvârșirea de fapte prevăzute de legea penală în 
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domeniul financiar-fiscal și vamal, pe parcursul 
inspecției fiscale/verificării situației fiscale personale, 
în timpul desfășurării acțiunii de control, în timpul sau 
ca urmare a unui control inopinat, când s-a aplicat 
sancțiunea amenzii contravenționale sau confiscarea 
contravalorii bunurilor ori alte sume. 

Măsurile se dispun de către: organele de control, 
organe de executare, organe fiscale competente în 
administrarea debitorului, organe de executare silită 
cazuri speciale 

Se pot dispune ca măsuri asigurătorii: 
a) sechestru asigurător pentru bunuri imobile; 
b) sechestru asigurător pentru bunuri mobile, 

inclusiv titluri de valoare şi bunuri mobile 
necorporale; 

c) poprirea asigurătorie asupra sumelor 
datorate debitorului de către terţi; 

d) poprirea asigurătorie asupra disponibilităţilor 
băneşti din conturile bancare. 

Nu se dispun măsuri asigurătorii măsuri asigurătorii 
pentru debitorii aflaţi în insolvenţă potrivit Legii nr. 
85/2014 și nici când debitorul nu deține active 
patrimoniale urmăribile. 

Măsurile asigurătorii se dispun (pentru bunuri 
proprietate a debitorului), de regulă, în limita a 150% 
din valoarea sumei estimate/stabilite în următoarea 
ordine: 
1. bunuri mobile și imobile ce nu sunt direct folosite 

în activitatea ce constituie principala sursă de 
venit a debitorului; 

2. bunuri care nu sunt destinate nemijlocit 
desfășurării activității ce constituie principala 
sursă de venit; 

3. bunuri mobi eși imobile aflate temporar în 
deținerea altor persoane (arendă, împrumut, 
închiriere, concesiune, leasing, etc); 

4. ansamblu de bunuri conform art. 246 C.proc.fisc 
(bunuri mobile și imobile, proprietate a 
debitorului ce pot fi valorificate individual și/sau 
în ansamblu pentru a fi vândute mai avantajos); 

5. mașini-unelte, utilaje, materii prime, materiale, 
alte bunuri mobile și bunuri imobile ce servesc 
activității ce constituie principala sursă de venit; 

6. produse finite; 
7. bunuri perisabile/supuse degradării; 
8. bunuri deținute de debitor în proprietate comună 

cu terți, pentru cota-parte deținută de debitor. 

Organele fiscale competente, altele decât organele 
de control pot dispune măsuri asigurătorii în situații 
precum:  

a) înainte de existența posibilității legale de 
aplicare a măsurilor executorii, în cazul în 
care creanțele bugetare individualizate în 
titluri de creanță sau titluri executorii fac 
obiectul unor înlesniri la plată,  

b) în cazul în care creanța este individualizată, 
dar termenul de plată nu este scadent, ori 

c) dacă se aprobă deschiderea procedurii de 
atragere a răspunderii solidare. 

Organele de executare silită cazuri speciale pot 
dispune măsuri asigurătorii în următoarele situații: 
după primirea hotărârii judecătorești pronunțate în 
materie penală, înainte de începerea executării silite 
prin comunicarea somației ori în alte cazuri 
prevăzute de lege. 

Ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii se 
face de către organele de executare, iar ridicarea 
acestor măsuri se efectuează de către organul de 
control/organele fiscale altele decât organele de 
control/organele de executare silită cazuri speciale în 
baza Referatului justificativ de ridicare a măsurilor 
asigurătorii care va sta la baza Deciziei de ridicare a 
măsurilor asigurătorii. 

Prevederile acestui ordin se aplică pentru măsurile 
asigurătorii dispuse după data de 9 septembrie 2016 
(data intrării în vigoare a acestui ordin). Măsurile 
dispuse în perioada 1 ianuarie 2016 - 9 septembrie 
2016 se continuă potrivit prevederilor acestui ordin. 

Ordinul nr. 2.546/2016 abrogă OPANAF nr. 
1929/2016 pentru aprobarea modelelor formularelor 
"Referat justificativ de prelungire a termenului de 
valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi "Decizie de 
prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii". 

 M. Of. nr. 706/ 12 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.070/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind 
stabilirea organelor fiscale competente 
pentru organizarea şi gestionarea cazierului 
fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi 
rectificare a informaţiilor în/din cazierul 
fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului 
de cazier fiscal, modelul şi conţinutul 
formularisticii necesare, precum şi nivelul de 
acces corespunzător la informaţiile din 
cazierul fiscal. 
Comentarii 
Principalele modificări aduse prin acest ordin se 
referă la: 

- actualizarea listei organelor fiscale competente 
pentru gestionarea cazierului fiscal. Administraţiile 
judeţene ale finanţelor publice sunt competente 
pentru gestionarea cazierului fiscal şi pentru acei 
contribuabili cu domiciliul fiscal în raza lor teritorială 
şi care nu sunt înregistraţi în evidenţele fiscale ale 
organelor fiscale ce pot gestiona cazerul fiscal; 

- actualizarea atribuțiilor compartimentului de 
specialitate; 

- stabilirea procedurii interne de transmitere a 
documentelor prin care s-au constatat și sancționat 
contravenții; 
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- nu se mai includ în lista contribuabililor pentru care 
s-au emis decizii de declarare a inactivității acei 
contribuabili care au fost declarați inactivi fiscal ca 
urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul 
comerțului; 

- se introduc prevederi referitoare la scoaterea din 
evidența cazierului fiscal a informațiilor privind 
faptele sancționate contravențional de către organele 
constatatoare din afara ANAF; 

- la nivelul formularelor 500, 501, 502, 503, 504, 505, 
506, 507 și 508 nu sunt modificări importante (se 
înlocuiește rubrica Județ cu rubrica Județ/Țară). 

M. Of. nr. 712/ 14 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.554/2016 
privind aprobarea Procedurii de autorizare a 
importurilor de bunuri în regim de scutire de 
taxe vamale de către organizaţii sau instituţii 
în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, 
art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) 
nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 
2009 de instituire a unui regim comunitar de 
scutiri de taxe vamale. 

 
M. Of. nr. 684/ 2 septembrie 2016 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
45/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 
Comentarii 
Modificările aduse prin această ordonanță de 
urgență se referă la: încadrarea personalului 
medical, condiții pentru exercitarea profesiei, 
eliberarea și recunoașterea titlurilor de calificare, 
mecanismul de alertă, transpunerea normelor UE. 
M. Of. nr. 689/ 6 septembrie 2016 
Hotărârea Guvernului nr. 630/2016 pentru 
aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 
exonerarea de la plata taxei de viză pentru 
eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la 
Solotvino la 6 mai 2016 

 
M. Of. nr. 684/ 2 septembrie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică - 

M. Of. nr. 730/ 21 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2016 
privind aprobarea Regulamentului pentru 
atestarea operatorilor economici care 
proiectează, execută şi verifică instalaţii 
electrice. 
M. Of. nr. 734/ 22 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANRE nr. 41/2016 
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a 
cotelor anuale obligatorii de energie 
electrică produsă din surse regenerabile de 
energie care beneficiază de sistemul de 
promovare prin certificate verzi şi a celor de 
achiziţie de certificate verzi. 
M. Of. nr. 759/ 29 septembrie 2016 

Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2016 
pentru modificarea ordinelor preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor 
reglementate pentru prestarea serviciului de 
distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru 
furnizarea reglementată a gazelor natural. 

 
M. Of. nr. 675/ 1 septembrie 2016 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 
129/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind avizarea şi autorizarea 
de securitate la incendiu şi protecţie civilă. 
M. Of. nr. 680/ 2 septembrie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1938/2016 privind modificarea şi 
completarea unor reglementări contabile. 

Comentarii 
Acest ordin aduce modificări: (i) OMFP nr. 
1802/2014 (Reglementări contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare 
anuale consolidate) și (ii) OMFP nr. 1286/2012 
(Reglementări contabile conforme cu IFRS aplicabile 
societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată). 

(i) Modificările aduse OMFP nr. 1802/2014 se referă 
la completarea declarației nefinanciare de către 
entitățile de interes public care, la data bilanțului, 
depășeșsc 500 salariați în cursul exercițiului 
financiar. Declarația va conține informații privind 
aspecte de mediu, aspecte de ordin social și de 
personal, respectarea drepturilor omului, combaterea 

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  

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

ALTE REGLEMENTĂRI 
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corupției și a dării de mită. Entitățile de interes public 
care sunt societăți-mamă ale unui grup și care 
depășesc criteriul privind numpărul mediu de 
angajați vor depune o declarație nefinanciară 
consolidată. 

Entitățile sunt scutite de depunerea declarației 
nefinanciare/declarației nefinanciare consolidate 
dacă se întocmește un raport separat ce cuprinde 
informațiile cerute pentru aceste declarații, rapprt 
care trebuie să fie publicat împreună cu raportul 
administratorilor și să fie pus la dispoziția publicului 
într-un termen rezonabil de maxim 6 luni de la data 
bilanțului. 

De asemenea, se completează lista directivelor 
europene care sunt transpuse. 

(ii) Modificările aduse OMFP nr. 1286/2012 sunt 
similare celor privind OMFP nr. 1802/2014. 

Prevederile acestui ordin intră în vigoare la 1 
ianuarie 2017. 

M. Of. nr. 714/ 15 septembrie 2016 

Ordinul președintelui Oficiului Naţional 
pentru Jocuri de Noroc nr. 335/2016 privind 
modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri 
de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea 
modelelor utilizate de personalul din cadrul 
Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc 
pentru legitimaţia de serviciu, insignă, 
ordinul de serviciu permanent, procesul-
verbal, procesul-verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier. 
M. Of. nr. 728/ 20 septembrie 2016 

Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind 
aprobarea Sistemului de susţinere şi 
promovare a exportului cu finanţare de la 
bugetul de stat. 
M. Of. nr. 739/ 23 septembrie 2016 

Republicare: Legea nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei. 
M. Of. nr. 747/ 26 septembrie 2016 

Ordinul ministrului mediului, apelor și 
pădurilor nr. 1.817/2016 pentru aprobarea 
Ghidului de finanţare a Programului privind 
instalarea sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire, beneficiari persoane 
fizice. 
 
 

M. Of. nr. 751/ 27 septembrie2016 

Hotărârea președintelui Camerei 
Consultanților Fiscali nr. 9/2016 privind 
susţinerea examenului de atribuire a calităţii 
de consultant fiscal sau de consultant fiscal 
asistent - sesiunea noiembrie 2016. 
Comentarii 
Conform hotărârii, data examenului pentru atribuirea 
calității de consultant fiscal/consultant fiscal asistent 
este 5 noiembrie 2016. 

M. Of. nr. 754/ 28 septembrie 2016 

Ordinul ministrului finanțelor publice și al 
ministrului justiției nr. 2236/3262/C/2016 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
modul de încasare şi plată a taxelor 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 
89/2000 privind unele măsuri pentru 
autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare. 
Comentarii 
Conform acestui ordin, sumele pentru obținerea 
autorizației de operator, reautorizare, pentru fiecare 
birou teritorial sau agent împuternicit (conform art. 23 
din OG nr. 89/2000) se plătesc anticipat după cum 
urmează: 

- 85% în contul de venituri ale bugetului de ''Taxe și 
tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de 
funcționare'' (20.A.16.03.00 - pentru Ministerul 
Finanțelor Publice) 

- 15% în contul de venituri al bugetului activității 
finanțate integral din venituri proprii ''Taxe și tarife 
pentru eliberarea de licențe și autorizații de 
funcționare'' (20.E.16.03.00 - pentru Ministerul 
Justiției). 

Sumele pentru înregistrarea avizelor de înscriere în 
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 
(potrivit art. 24 din OG nr. 89/2000) se plătesc pentru 
o lună calendaristică, într-o singură tranșă, până pe 
data de 15 a lunii următoare. 

Ordinul stabilește procedura de comunicare a 
rapoartelor între Autoritatea de Supraveghere și 
Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Ministerul 
Justiției. 

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului finanțelor 
publice și al ministrului justiției nr. 552/766/C/2002. 

M. Of. nr. 739/ 23 septembrie 2016 

Republicare: Lege nr. 321/2009 privind 
comercializarea produselor alimentare. 
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M. Of. nr. 764/ 30 septembrie 2016 

Republicare: Legea nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. 
M. Of. nr. 765/ 30 septembrie 2016 

Republicare: Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii (republicare). 
M. Of. nr. 766/ 30 septembrie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 677/2016 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2015/751 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 
29 aprilie 2015 privind comisioanele 
interbancare pentru tranzacţiile de plată cu 
cardul. 
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