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CODUL FISCAL 

M. Of. nr.  210/ 28 mart ie 2017 

Legea nr. 26/2017 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
46/2016 pentru completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

Comentari i  

Legea aprobă OUG nr. 46/2016 cu modificări. 
Astfel, se introduce o noțiune nouă (la Titlul IX, 
art. 453): terenul aferent clădirii de domiciliu 
care reprezintă terenul proprietăţii identificat 
prin adresa acestuia, individualizată prin 
denumire proprie a străzii şi numărul poştal 
atribuit de la adresa de domiciliu. 

M. Of. nr.  212/ 28 mart ie 2017 

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 
429/2017 privind intrarea în vigoare a unor 
tratate internaționale. 

Comentari i  

Prin acest ordin, au intrat în vigoare și 
următoarele tratate: 

- Protocolul dintre România și Republica Austria 
și Protocolul adițional de modificare a 
Convenției pentru evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și pe capital - intrare în 
vigoare 1 noiembrie 2013. 

- Acordul dintre Guvernul României și Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit - intrare în vigoare 11 
decembrie 2016. 
 

PROCEDURA FISCALA 

M. Of. nr.  175/ 10 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 869/2017 
privind modificarea și completarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru 
aprobarea modelului și conținutului 
formularelor utilizate pentru declararea 

impozitelor și taxelor cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

Comentari i  

Acest ordin modifică OPANAF nr. 587/2016 cu 
referire la conținutul formularului 100 
’’Declarație privind obligațiile de plată la bugetul 
de stat’’.  

Se elimină din formular impozitul pe construcții 
și se adaugă următoarele poziții:  

a) impozit specific unor activități 

b) impozit pe veniturile din pensii. 

Informații suplimentare au fost transmise în Tax 
focus nr. 10 din 11 martie. 

M. Of. nr.  181/ 14 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 877/2017 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind 
impozitele, contribuțiile și alte sume 
reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc 
de contribuabili într-un cont unic. 

Comentari i  

Prin acest ordin se adaugă în Anexa 
"Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la 
bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 
20.A.47.01.00 «Sume încasate pentru bugetul 
de stat în contul unic, în curs de distribuire»" 
poziția Impozit specific unor activități (conform 
art. 1 și art. 8din Legea nr. 170/2016) 

M. Of. nr.  208/ 27 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 967/2017 
pentru aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanțelor 
fiscale, emise și tipărite prin intermediul 
Unității de imprimare rapidă. 

Comentari i  

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 1438/2009 
pentru aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanțelor  
fiscale. 

Pe lângă formularele aprobate prin 
reglementarea anterioară (Titlu executoriu, 
Somație, Înștiințare privind stingerea obligațiilor 
fiscale, Adresă de înființare a popririi asupra 
disponibilităților bănești, Adresă de înștiințare 
privind înființarea popririi, Decizie de ridicare a 
măsurilor de executare silită asupra 
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disponibilităților bănești), se aprobă următoarele 
formulare: 

− Decizie referitoare la obligațiile fiscale 
accesorii, reprezentând dobânzi și penalități 
de întârziere; 

− Decizie referitoare la obligațiile fiscale 
accesorii, reprezentând dobânzi și penalități 
de nedeclarare; 

− Notificare privind obligațiile fiscale restante. 

Actele administrative fiscale și procedurale sunt 
emise de către organele fiscale centrale și 
tipărite prin intermediul Unității de imprimare 
rapidă. 

 

 
LEGISLATIA MUNCII 

M. Of. nr.  194/ 20 mart ie 2017 

Legea nr. 15/2017 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
28/2015 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 344/2006 privind detașarea 
salariaților în cadrul prestării de servicii 
transnaționale. 

Comentari i  

Legea aprobă OUG nr. 28/2015 fără modificări. 

M. Of. nr.  196/ 21 mart ie 2017 

Legea nr. 16/2017 privind detașarea 
salariaților în cadrul prestării de servicii 
transnaționale. 

Comentari i  

Legea nr. 16/2017 abrogă Legea nr. 344.2006 
privind detașarea salariaților în cadrul prestării 
de servicii transnaționale. față de reglementarea 
anterioară, se stabilesc noțiuni noi, condițiile 
care trebuie îndeplinite pentru ca o întreprindere 
să fie considerată afiliată direct sau indirect unei 
alte întreprinderi, atrubuțiile Inspecției Muncii. 

Normele metodologice vor fi elaborate în 60 zile 
de la publicarea legii. 

 
FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE  

-  

 

ALTE REGLEMENTARI PENTRU MEDIUL DE 
AFACERI 

M. Of. nr.  156/ 2 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 735/2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
autorizarea utilizării regimului de tranzit 
unional/comun pe suport hârtie pentru 
mărfurile transportate pe calea ferată și pe 
cale aeriană și autorizarea utilizării regimului 
de tranzit unional/comun pe baza unui 
manifest electronic pentru mărfurile 
transportate pe cale aeriană. 

M. Of. nr.  162/ 6 mart ie 2017 

Hotărârea președintelui CCF nr. 2/2017 
privind aprobarea Programului de pregătire 
profesională continuă aferent anului 2017. 

Comentari i  

Programul de pregătire prevede: 30 ore 
(consultanţi fiscali activi şi consultanţi fiscali 
asistenţi) și 15 ore (consultanţi fiscali inactivi). 

De asemenea, participarea la cursuri, conferinţe 
şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme 
fiscale sau pe probleme legate de profesia de 
consultant fiscal, organizate în afara 
programului de pregătire profesională continuă 
va fi echivalată cu 5 ore de pregătire 
profesională. 

Pentru publicarea de articole în revista Camerei 
Consultanţilor Fiscali se pot recunoaşte 5 ore de 
pregătire profesională. 

M. Of. nr.  178/ 13 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 792/2017 
privind aprobarea Normelor tehnice de 
autorizare pentru exploatarea spațiilor de 
depozitare temporară și a Normelor tehnice 
privind utilizarea și completarea declarației 
de depozitare temporară. 

Comentari i  

Prin acest ordin se stabilesc procedurile 
aplicabile la autorizarea exploatării spaţiilor 
pentru depozitare temporară pe teritoriul vamal 
al României. Termenul maxim de depozitare 
este de 90 zile și nu poate fi prelungit (anterior, 
45 zile la transport pe cale maritimă și 20 zile la 
orice alt tip de transport). 
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Acest ordin abrogă OPANAF 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.  179/ 13 mart ie 2017 

Ordinul președintelui ANAF nr. 766/2017 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
acordarea statutului de expeditor și/sau 
destinatar agreat în cadrul regimului de 
tranzit unional/comun. 

Comentari i  

Prin acest se abrogă OPANAF nr. 3.002/2009 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
acordarea statutului de expeditor şi/sau 
destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit 
comunitar/comun. 

M. Of. nr.  184/ 15 mart ie 2017 

1. Hotărârea președintelui CCF nr. 4/2017 
privind aprobarea Regulamentului pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 
Consiliul superior al Camerei Consultanților 
Fiscali, Comisia de auditori statutari și 
Comisia de apel. 

2. Hotărârea președintelui CCF nr. 5/2017 
privind convocarea Conferinței ordinare 
anuale a Camerei Consultanților Fiscali 

Comentari i  

Conferinţa ordinară anuală a Camerei 
Consultanţilor Fiscali se convoacă în data de 22 
aprilie 2017. Confirmarea participării se face 
pănă la data de 14 apriie 2017. 

M. Of. nr.  185/ 15 mart ie 2017 

Hotărârea președintelui CCF nr. 3/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Camerei 
Consultanților Fiscali. 

M. Of. nr.  187/ 16 mart ie 2017 

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 866/2017 
pentru completarea Normelor tehnice de 
utilizare a Sistemului român de procesare 
automată a declarației vamale la import, 
aprobate prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.885/2016. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 867/2017 
pentru completarea Normelor tehnice de 
utilizare a Sistemului de control al exportului, 
aprobate prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.194/2016. 

M. Of. nr.  214/ 29 mart ie 2017 

Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii 
nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură. 

Comentari i  

Societățile agricole, constituite în baza Legii nr. 
36/1991 (în cazul în care proprietarii de terenuri 
nu doresc exploatarea acestora individual sau în 
formele de asociere simplă prevăzute de lege) 
se pot transforma în societăți, cu respectarea 
prevederilor Legii societăților nr. 31/1990. 

În acest caz, părțile sociale/acțiunile circulă cu 
respectarea dreptului de preferință al 
asociaților, în condițiile Legii nr. 31/1990 pentru 
o perioadă de 5 ani de la constituirea noii 
societăți. 
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