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  DOMENIU: CODUL FISCAL 

T A X  focus 
nr. 19/23 martie 2016  

SUBIECT:  MODIFICARE 
NORME METODOLOGICE 

   
 

Prin HG nr. 159/2016 au fost modificare și completate prevederile normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal (NM). Principalele modificări sunt 
prezentate în continuare, separat pentru fiecare titlu din noul Cod fiscal (NCF). 

Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
3.1. În situația în care se modifică numărul de salariați în cursul unui trimestru, 
pentru aplicarea cotelor de impozitare pe venitul microîntreprinderilor se va 
avea în vedere numărul de salariați la sfârșitul ultimei luni din acel trimestru 
[pct. 4 alin. (3) – nou introdus]. 

Titlul IV - Impozitul pe venit 
4.1. În cazul utilizării în scop personal a vehiculelor din patrimoniul afacerii, 
pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%, avantajul este 
neimpozabil pentru persoana fizică beneficiară conform prevederilor art. 68 
alin. (7) lit. k) NCF [pct. 12 alin. (6) lit. a) NM]. 

4.2. Nu sunt considerate avantaje impozabile sumele reprezentând 
contravaloarea alimentaţiei de protecţie primite în mod gratuit de persoanele 
fizice care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru (în 
reglementarea anterioară: în locuri de muncă cu condiţii grele şi 
vătămătoare), precum și contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite 
în mod gratuit de persoanele fizice, conform reglementărilor privind 
securitatea și sănătatea în muncă (în reglementarea anterioară: persoane 
fizice care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă al căror specific 
impune o igienă personală deosebită) [pct. 12 alin. (15) lit. d) și e) NM] 

4.3. Veniturile profesorilor și cercetătorilor nerezidenți a căror activitate în 
România depășește perioada de scutire prevăzută de convențiile de evitare a 
dublei impuneri se impozitează conform titlului IV și art. 223 alin. (1) și (2) de 
la titlul VI NCF (în reglementarea anterioară: potrivit titlului VI) [pct. 43 alin. 
(2) NM]. 

Titlul VII - TVA 
7.1. La pct. 8 alin. (7) NM se modifică exemplele 3 și 4, urmând ca acestea să 
se aplice și în cazul livrărilor de bunuri (în reglementarea anterioară: numai 
la prestări servicii). 

7.2. La pct. 24 alin. (7) NM, exemplul este completat cu prevederi privind 
regulile aplicabile în situația în care contractul de leasing nu prevede o 
anumită dată pentru plata serviciilor și nici contractul/factura nu prevede 
termen de plată: faptul generator intervine la data emiterii facturii. În cazul 
în care contractul/factura prevăd un termen de plată: faptul generator 
intervine la data plății facturii. 
7.3. În cazul vouchere-lor cu scop multiplu, sumele încasate din vânzarea 
acestora nu reprezintă avansuri pentru livrările de bunuri/prestările de servicii 
ce pot fi obținute în schimbul acestor vouchere dacă persoana care vinde 
voucherul realizează și livrarea de bunuri/prestarea de servicii (exigibilitatea 
TVA intervine la momentul livrării/prestării). Dacă vânzătorul nu realizează 
livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestor vouchere, sumele 
din vânzare nu reprezintă contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a 
TVA. 

 

CUPRINS 
Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 
pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, 
publicat în M. Of. nr. 208 din 21 
martie 2016. 

*intrare în vigoare la 21 martie 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 

 

© Tax&Business Solutions SRL 2016 
 



Tax focus | Nr. 19/2016  
  

 

  

 2 

În cazul cartelelor telefonice preplătite utilizate în scop 
multiplu, dacă vânzătorul sau distribuitorii de pe lanțul 
de comercializare nu pot asigura colectarea corectă a 
taxei sau determina momentul, operațiunile și destinația 
utilizării creditului, livrarea acestora reprezintă prestare 
de servicii cu caracter oneros, iar faptul generator și 
exigibilitatea TVA intervin la momenul vânzării cartelei 
[pct. 25 alin. (7) NM]. 

7.4. În cazul achizițiilor intracomunitare de medicamente 
care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, 
transportate din alt stat membru în România, faptul 
generator intervine atunci când are loc livrarea internă, 
conform derogării de la pct. 24 alin. (2) NM. Totuși, 
persoana impozabilă din România poate opta pentru 
recunoașterea faptului generator la data livrării 
intracomunitare [pct. 28 alin. (1) NM]. 

7.5. Se adaugă un exemplu care se referă la faptul 
generator și exigibilitatea TVA  în cazul unor operațiuni 
de refacturare utilități în condițiile modificării cotei de 
TVA pentru perioada decembrie 2015 - ianuarie 2016 
[pct. 31 alin. (6) Exemplul 5 NM]. 

7.6. În cazul unei livrări de bunuri/prestări de servicii 
taxabile, pentru care contrapartida este stabilită prin 
lege, hotărârea instanței, licitație sau alte situații similare 
(n.n. nu de către părți) și pentru care nu există nicio 
mențiune cu privire la TVA, taxa se calculează potrivit 
procedeului sutei mărite [pct. 36 lit. b) pct. 3 NM]. 

7.7. Au fost eliminate din sfera de aplicare a scutirii de 
TVA transferul de fonduri dintr-un cont specific în alte 
mijloace băneşti (ex. vouchere cu scop multiplu şi alte 
mijloace prin care se poate face plata pentru bunuri şi 
servicii), pentru corelarea cu alte prevederi din NCF [pct. 
52 alin. (5) NM]. 

7.8. La pct. 57 alin. (1) și 58 alin. (1) NM se elimină 
condiția prin care opțiunea de taxare a unor operațiuni 
scutite (n.n. cele de la art. 292 alin. (2) lit. e) și f) NCF) 
poate fi exercitată doar de persoanele impozabile 
stabilite în România.  

7.9. La pct. 78 alin. (9) NM, se adaugă faptul că nu se 
face ajustarea TVA dedusă pentru prestările de servicii 
neutilizate și activele corporale fixe în curs de execuție 
la data anulării înregistrării în scop de TVA (n.n. în 
acest caz apare obligația colectării TVA conform art. 
11 NCF). 
7.10. În cazul persoanelor impozabile a căror 
înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de 
organele fiscale, dacă persoana impozabilă nu a 
efectuat (ori a efectuat incorect) ajustările  de TVA  în 
ultimul decont, ajustarea se reflectă în declarația 
utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 324 alin. (9) 
CF (această declarație se depune până  la data de 25 a 
lunii următoare cele în care a intervenit obligația/dreptul 
de ajustare/corecție a ajustărilor/regularizare a TVA). 
După înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele 
impozabile pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital 
proporţional cu perioada rămasă din perioada de 
ajustare [pct. 79 alin. (14) NM]. 

7.11. La facturare, adresa persoanelor impozabile 
trebuie să conțină și județul/sectorul în care se află 
sediul social [pct. 97 alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. a) NM].  

7.12. Tratamentul privind TVA de la pct. 102 din NM se 
aplică doar de asocierile în participațiune care respectă 
condițiile prevăzute la alin. (1) al acestui punct. Se 
adaugă exemplul 7 pentru situația în care unul dintre 
asociați preia părți de construcție [pct. 102 alin. (17) și 
(18) NM). 

7.12. Se definește noțiunea de ”dispozitive cu circuite 
integrate” prin raportare la încadrarea tarifară (codul NC 
8542) [pct. 109 alin. (12) NM]. Se abrogă prevederile 
pct. 109 alin. (13) și (14) NM.  

7.13. În situația în care pe aceeași factură sunt înscrise 
bunurile menționate la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) Cod 
fiscal (telefoane mobile, dispozitive cu circuite 
integrate, console de jocuri, tablete PC și laptopuri) 
pentru care se aplică taxarea inversă, precum și alte 
bunuri, taxarea inversă se aplică numai dacă valoarea 
bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i) – k) din 
Codul fiscal, exclusiv TVA, este mai mare sau egală cu 
22.500 lei. Se da și un exemplu în acest sens [pct. 109 
alin. (19) NM]. 

Titlul VIII – Accize 
8.1. Se abrogă prevederile potrivit cărora atunci când se 
constată faptic diferenţe în plus faţă de stocurile 
scriptice de produse accizabile înscrise în contabilitatea 
antrepozitului fiscal, respectivele plusuri se înregistrează 
în contabilitate [pct. 2 alin. (8) NM]. 

8.2. Referitor la nivelul garanției ce trebuie constituită 
pentru plata accizelor, se actualizează normele 
metodologice adăugându-se și importatorul autorizat, 
conform art. 348. Acesta are aceleași obligații ca și 
destinatarul înregistrat, antrepozitarul autorizat și 
expeditorul înregistrat în ce privește depunerea 
declarației anuale pentru analiza nivelului garanției. De 
asemenea, acestuia i se comunică nivelul garanției 
stabilită prin actualizare, prin decizie emisă de 
autoritatea vamală teritorială [pct. 8 alin. (30) și (31) 
NM]. 

8.3. Executarea garanției se comunică autorității vamale 
teritoriale, în termen de cel mult două zile lucrătoare de 
la data executării. Se elimină prevederile potrivit cărora 
executarea garanţiei atrage suspendarea autorizaţiei 
până la momentul reîntregirii acesteia.  

Diferenţele rezultate din actualizarea sau executarea 
garanţiei se regularizează prin depunerea unui depozit 
în numerar sau a unei garanţii personale [pct. 8 alin. 
(34) și (35) NM]. 

8.4. Antrepozitarii autorizați nu mai anexează la cererea 
pentru autorizare ca expeditor înregistrat declaraţia 
privind forma de constituire a garanţiei pentru plata 
accizelor (se abrogă prevederile pct. 48 alin. (3) lit. c) 
NM). 

8.5. Expeditorul înregistrat are obligația transmiterii la 
autoritatea vamală teritorială a situației lunare 
centralizatoare a livrărilor de produse accizabile (în 
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reglementarea anterioară: achiziții și livrări) [pct. 52 
alin. (3) NM]. 

8.6. La pct. 58 din NM se adaugă alin. (3) care se referă 
la obligația importatorului autorizat de a depune la 
autoritatea vamală teritorială a unei situații lunare 
centralizatoare a importurilor de produse accizabile 
(Anexa 19 la NM), în format letric, până la data de 15 
inclusiv a lunii următoare celei la care se referă. 

8.7. Se datorează accize la nivelul celor pentru motorină 
pentru produsele energetice de la art. 355 alin. (2) CF, 
care nu se regăsesc la art. 355 alin. (3) CF și sunt 
utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil 
pentru motor sau combustibil pentru încălzire, dar pentru 
care operatorul economic nu deține autorizația de 
utilizator final.  

Se stabilește  obligația cumpărătorului de a transmite 
furnizorului de produse energetice din România o 
declarație pe propria răspunde înainte de fiecare livrare 
a produselor energetice [pct. 61 alin. (17) NM -nou 
introdus]. 

8.8. Pentru aplicarea prevederilor pct. 74 alin. (1) și (9) 
NM, se adaugă prevederea că modelul certificatului de 
scutire de la plata accizelor este cel din anexa 28 la NM. 

8.9. Nedepunerea în termen a documentelor pentru 
restituirea sumelor reprezentând accize de către 
beneficiarii scutirilor, inclusiv pentru produse energetice 
și energie electrică nu conduce la pierderea dreptului de 
restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul 
termenului de prescripție prevăzut la art. 219 CPF [pct. 
75 alin. (5), pct. 76 alin. (8) și pct. 103 alin. (4) NM]. 

8.10. Se detaliază condițiile pentru livrarea în vrac a 
alcoolului etilic denaturat pentru operatorii economici 
care achiziționează produsul în regim de scutire directă 
sau indirectă [pct. 79 alin. (8) NM]. 

8.11. Se stabilesc documentele ce însoțesc cererea de 
restituire de accize (pentru alcool etilic și alte produse 
alcoolice). Nedepunerea în termen a  documentelor nu 
conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția 
ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de 
prescripție prevăzut la art. 219 din CPF. Modelul cererii 
de restituire de accize este cel prevăzut prin OPANAF 
[pct. 90 alin, (6) și (7) NM - nou introduse]. 

8.12. Se elimină prevederile conform cărora scutirea de 
la plata accizelor pentru produse energetice și energie 
electrică se acordă în baza autorizației de utilizator final. 

Se adaugă faptul că produsele energetice prevăzute la 
art. 355 alin.(1) NCF (altele decât cele de la art. 355 
alin. (2) NCF), cu excepția cărbunelui și cocsului de la 
art. 355 alin. (3) lit. h) din CF, nu intră sub incidența 
prevederilor privind aplicarea scutirii directe [Pct. 94 alin. 
(1) și (3) NM]. 

8.13. La pct. 113 alin. (14), (15) și (16) NM, se elimină 
referirile la biocombustibili (nu se aplică scutiri de la 
plata accizelor, achiziționare în scutire directă și 
comercializare). 

8.14. Situația centralizatoare depusă de vânzătorii 
sau reprezentanții fiscali nu se mai depune online, ci în 

format letric. Nedepunerea cererii de restituire în termen 
nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu 
condiția ca aceasta să fie depusă în cadrul termenului 
de prescripție prevăzut la art. 219 CPF [pct. 139 alin. 
(16) și (21) NM]. 

8.15. Comunicarea de către autoritatea fiscală 
teritorială a situaţiei privind operatorii economici care 
înregistrează întârzieri la plata accizelor cu mai mult de 
15 zile de la termenul legal de plată se face până pe 
data de 15 inclusiv a lunii (în reglementarea 
anterioară: în fiecare lună până la data de 5 
inclusiv). De asemenea, suspendarea autorizaţiei 
deţinute de operatorul economic plătitor de accize 
încetează și dacă autoritatea vamală teritorială primește 
de la autoritatea fiscală teritorială o copie a 
documentului care atestă reîntregirea garanţiei [pct. 159 
alin. (1) și (3) NM]. 

8.16. Au fost incluse explicații suplimentare privind 
unii termeni utilizați în cuprinsul normelor: benzină, 
motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, 
biocombustibili [pct. 160 alin. (2) NM].  

8.17.  Și operatorul economic care produce produsele 
prevăzute la art. 439 alin. (2) NCF (produse supuse 
accizelor nearmonizate) trebuie să se autorizeze la 
autoritatea vamală teritorială.   

Garanția în cotă de 3% din suma totală a accizelor se 
constituie și pentru bunurile importate/produse. 
Autorizația pentru operatorii care produc sau importă 
produse accizabile are valabilitate 3 ani (nu numai 
autorizație pentru achiziții). Produsele supuse accizelor 
pot fi însoțite și de declarația vamală de punere în liberă 
circulație.  

Autorizaţia poate fi revocată de autoritatea emitentă în 
situaţia în care operatorul economic nu respectă 
prevederile privind constituirea garanției sau atunci când 
înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general 
consolidat, de natura celor administrate de ANAF mai 
vechi de 30 de zile, față de termenul legal de plată [pct. 
170 alin. (1), (4), (5), (8), (9) și (13) NM].  

8.18. La pct. 171 alin. (1) și (4) NM a fost adăugată o 
contravenție privind obligațiile gospodăriilor individuale 
(se va aplica în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a HG nr. 159/2016) și se modifică limitele 
amenzilor:  între 2.000 și 5.000 lei (față de 2.000 – 
20.000 lei, în vechea reglementare). 

8.19. În cazul producătorilor de produse supuse 
accizelor nearmonizate, conformarea la prevederile pct. 
170 din NM se efectuează începând cu data de 1 iulie 
2016 [pct. 179 NM – nou introdus]. 

8.20. Se modifică anexele 10, 16 - 20, 22, 23, 26 și 45 şi 
se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 7, 9 – 11 la HG nr. 
159/2016. Se introduce o nouă anexă, anexa nr. 221 
având conținutul prevăzut în anexa nr. 8 la HG nr. 
159/2016. 

8.21. Destinatarii înregistrați care dețin autorizații 
valabile, emise anterior datei intrării în vigoare a HG nr. 
159/2016, care primesc produse energetice în vrac, au 
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obligația de a se conforma condiției prevăzute la pct. 43 
alin. (7) până la data de 31 iulie 2016. 

8.22. Operatorii economici care până la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, au depus cereri privind 
acordarea autorizaţiei de importator autorizat/expeditor 
înregistrat potrivit prevederilor titlului VIII  din HG nr. 
1/2016 și a căror autorizație nu a fost emisă până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au obligația 
completării cererilor cu documentele prevăzute în anexa 
nr. 5 la HG nr. 159/2016. 

Titlul IX – Impozite și taxe locale 
9.1. Pentru contractele de concesiune/ închiriere/ 
administrare/ folosinţă care se referă la intervale de timp 
mai mici de o lună, persoana de drept public care 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosință are obligația depunerii unei declarații la 
organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare 
intrării în vigoare a contractului, precum și colectării 
taxei pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator 
sau utilizator și să o verse la bugetul local [pct. 17 alin. 
(2) lit. c) și d) NM]. 

9.2. La pct. 19 NM se completează exemplele de la lit. C 
și D. În cazul în care contractul de închiriere privește 
doar o anumită suprafață dintr-o clădire, pentru 
stabilirea taxei pe clădiri, valoarea corespunzătoare 
acestei suprafețe se determină proporțional cu cota 
parte pe care aceasta o reprezintă în suprafața totală a 
clădirii. 

9.3. În cazul clădirilor și terenurilor aflate în 
coproprietatea unor categorii de persoane care 
beneficiază de facilități (persoane participante la acțiuni 
militare și urmași, veterani și văduve de război, 
persoane persecutate politic, persoane cu handicap 
grav sau accentuat), scutirea de impozit pe clădiri/teren 
se acordă corespunzător cotei - părţi din dreptul de 
proprietate asupra clădirii/terenului [pct. 23 alin. (41) NM 
și pct. 731 NM - nou introdus]. 

9.4. Modificările aduse stabilesc că valoarea impozabilă 
a unei clădiri rezultă din raportul de evaluare depus de 
contribuabil, chiar și în stuația în care clădirea a fost 
finalizată ori dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă (pentru persoanele fizice) și în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă (pentru persoanelor juridice) 
– [pct. 38 NM]. 

9.5. Din luna iunie 2016, informațiile din rapoartele de 
evaluare/reevaluare vor fi comunicate de organele 
fiscale locale la MFP în vederea realizării unui registru 
electronic ce va fi publicat pe pagina web a MFP [pct. 39 
alin. (3) NM]. 

9.6. Suprafețele folosite în scop rezidenţial şi cele 
folosite în scop nerezidenţial în cadrul unei clădiri cu 
destinație mixtă, rezultă din documentația cadastrală 
[pct. 44 NM]. 

9.7. Pentru clădirile cu destinație mixtă, la care nu pot fi 
delimitate suprafețele folosite în scop rezidențial și cele 
folosite în scop nerezidențial, se stabilește procedura de 
calcul a impozitului pe clădiri. În principiu, dacă NU se 
decontează cheltuieli cu utilitățile de către persoana 

care desfășoară activitate economică, impozitul pe 
clădiri se stabilește conform regulilor pentru clădirile 
rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – 
[pct. 461 NM - nou introdus]. 

9.8. Se clarifică faptul că taxa pe teren se datorează de 
persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât 
cele de drept public [pct. 66 alin. (1) și (3) NM]. 

9.9. Pentru contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă, care se referă la intervale de 
timp mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar 
de către titularul dreptului de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosință [pct. 67 alin. (2) lit. d) NM]. 

9.10. Pentru contracte de închiriere care se referă la 
intervale de timp mai mici de o lună, persoana de drept 
public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosință are obligația depunerii 
declarației la organul local, colectării taxei pe teren de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare 
ori folosință și vărsării acesteia, lunar, la bugetul local 
[pct. 67 alin. (3) lit. c) și d) NM]. 

9.11. Diferențele de impozit/taxă pe teren se 
compensează cu obligații datorate aceluiași buget sau 
se restituie în anul fiscal în care contribuabilul depune 
documentele justificative sau organul fiscal local 
constată încadrarea în situațiile de scutire de impozit 
menționate la art. 464 alin. (1) CF [pct. 71 NM]. 

9.12. Se completează regulile de calcul a 
impozitului/taxei pe teren pentru cazul terenurilor 
identificate distinct, situate în intravilan. Se definește 
noțiunea de ”teren identificat distinct” [pct. 83 NM]. 

9.13. La pct. 84 NM se modifică exemplul de calcul al 
impozitului pe teren amplasat în intravilan.  

9.14. La pct. 85 lit. A NM se modifică exemplul și la lit. E 
se introduce un nou exemplu de calcul.   

9.15. În cazul contractelor de concesiune/închiriere/dare 
în administrare sau în folosinţă ce se referă la perioade 
mai mici de o lună, la declarația privind taxa pe teren se 
anexează o situație centralizatoare și copiile contractelor 
de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în 
folosinţă din care reiese suprafața și categoria de 
folosință a terenului [pct. 92 alin. (4) NM - nou introdus]. 

9.16. Documentele translative ale dreptului de 
proprietate a mijloacelor de transport încheiate anterior 
datei de 31 ianuarie 2016 se utilizează și după această 
dată în relația cu autoritățile/instituțiile/serviciile publice 
centrale sau locale, după caz. 

Se detaliază procedura în cazul înstrăinării/dobândirii 
mijlocului de transport:  

(i) dacă atât persoana care întrăinează, cât și cea care 
dobândește au domiciliul fiscal în România sau  

(ii) în situația înstrăinării de către o persoană fizică cu 
domiciliul în România către o persoană fizică sau 
juridică care nu are domiciliul în România). 

Se stabilește procedura în cazul dobândirii unui mijloc 
de transport pe bază de factură emisă de un operator 
economic din România sau din alt stat, precum și în 
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cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat 
decât România pe baza altor documente emise din 
statul de proveniență. Se stabilesc modalitățile de 
comunicare între organul competent cu înmatricularea/ 
înregistrarea/radierea mijloacelor de transport și organul 
fiscal local [pct. 101 alin. (2) - (4) și (7) - (10) NM]. 

9.17. În cazul mijloacelor de transport aflate în 
coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de 
transport se acordă se acordă corespunzător cotei-părţi 
din dreptul de proprietate asupra respectivului mijloc de 
transport [pct. 1021 NM - nou introdus]. 

9.18. Pentru mijloacele de transport dobândite de către 
contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, care 
au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior 
dobândirii, impozitul pe mijloacele de transport se 
datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor anului curent, chiar dacă nu le-au 
înmatriculat/înregistrat pe numele lor, după data de 31 
decembrie [pct. 124 alin. (2) NM - nou introdus]. 

9.19. În cazul finalizării contractului de leasing financiar, 
prin achitarea valorii reziduale, locatarul are obligația 
declarării mijlocului de transport la organul fiscal 
competent [pct. 135 alin. (3) NM].  

9.20. În cazul certificatului de urbanism eliberat la nivelul 
consiliului județean, un procent de 50% din taxele 
percepute constituie venit la bugetul local al județului 
[pct. 139 alin. (1) NM]. 

9.21. Se abrogă prevederile referitoare la acordarea 
autorizației de foraje și excavări de către primari [pct. 
144 alin. (1) NM]. 

9.22. Se introduc prevederi referitoare la modul de 
declarare a serviciilor de reclamă și publicitate de către 
beneficiarii acestora, pentru plata taxei de reclamă și 
publicitate [pct. 150 NM]. 

9.23. Depun declaraţii pentru stabilirea impozitului pe 
clădiri și persoanele fizice care au în proprietate clădiri 
cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfășoară 
nicio activitate economică.  

Declarațiile trebuie însoțite și de raportul de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară 
datei de 1 ianuarie 2011 (în reglementarea anterioară: 
valoarea clădirii la de 31 decembrie a anului anterior 
anului de referinţă). 
Se stabilesc situațiile în care nu se depun documente în 
cazul clădirilor cu destinație mixtă, precum și 
documentele care însoțesc declarația în cazul 
persoanelor juridice care deţin în proprietate clădiri și 
care au obligaţia să depună declaraţii, până la 31 martie 
2016. 

În cazul în care persoanele juridice nu depun declarația, 
clădirile vor fi considerate ca având destinație 
nerezidențială, iar valoarea impozabilă a acestora va fi 
ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele 
organului fiscal, la care se aplică cota de impozit [pct. 
171 alin. (1) NM]. 

Alte prevederi 
La intrarea în vigoare a HG nr. 159/2016 se abrogă HG 
nr. 610/1992 referitoare la cartea de identitate a 
vehiculului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


