Ianuarie - februarie 2016

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
Hotararea nr. 1/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016
Hotararea aproba normele de aplicare a
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal si abroga
Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precum si Hotararea Guvernului nr. 314/2007
privind marcarea si colorarea unor produse
energetice, precum si prorogarea termenului
privind marcarea produselor energetice

prevazut
in
Hotararea
Guvernului
nr.
1.861/2006.
Noile Norme ale Codului Fiscal urmeaza
structura titlurilor principale din Codul Fiscal
si aduc atat modificari asupra prevederilor
existente, dar si lamuriri suplimentare (e.g.
completari privind activitatile independente,
completari la prevederile privind preturile de
transfer, taxe locale etc).

Aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si
achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
Ordinul nr. 3.769/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2015
Ordinul aproba modelul si continutul
formularului (394) ,,Declaratie informativa
privind
livrarile/prestarile
si
achizitiile
efectuate pe teritoriul national de persoanele
inregistrate in scopuri de TVA” si introduce o
serie de modificari asupra modelului si
continutului actualului formular 394.
La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin
se
abroga prevederile
Ordinului
presedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind
declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor

efectuate pe teritoriul national de persoanele
inregistrate in scopuri de TVA si pentru
aprobarea modelului si continutului declaratiei
informative
privind
livrarile/prestarile
si
achizitiile efectuate pe teritoriul national de
persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Ordinul a fost modificat de Ordinul
1105/2016 publicat in Monitorul Oficial nr.
242/01.04.2016 care prevede aplicabilitatea
noului formular incepand cu operatiunile
desfasurate in luna iulie 2016.

Ordinul nr. 3841/2015 al presedintelui A.N.A.F. privind aprobarea modelului si continutului
formularului (088) ,,Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii
de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”
Ordinul nr. 3841/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016
Ordinul aproba modelul si continutul
formularului (088) ,,Declaratie pe propria
raspundere pentru evaluarea intentiei si a
capacitatii
de
a
desfasura
activitati
economice care implica operatiuni din sfera
TVA”.

Ordinul abroga Ordinul presedintelui ANAF
nr. 1.966/2015 privind aprobarea modelului si
continutului formularului (088) ,,Declaratie pe
propria raspundere pentru evaluarea intentiei
si a capacitatii de a desfasura activitati
economice care implica operatiuni din sfera
TVA”.

Ordinul nr. 3.840/2015 al presedintelui A.N.A.F. privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea
inregistrarii in scopuri de TVA
Ordinul nr. 3.840/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 5 din 6 ianuarie 2016
Ordinul stabileste criteriile pe baza carora
se conditioneaza inregistrarea in scopuri de
TVA a societatilor care sunt infiintate in baza
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care
sunt supuse inmatricularii la registrul

comertului si care solicita inregistrarea in
scopuri de TVA.
La data publicarii prezentului ordin se
abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 17/2015
privind
stabilirea
criteriilor
pentru
conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.
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Ordinul nr. 3.846/2015 al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art.
92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare
Ordinul nr. 3.846/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2016
La data publicarii prezentului ordin se abroga
Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.847/2014.
Prezentul ordin aproba:
Procedura privind declararea ca inactivi a
contribuabililor/platitorilor, potrivit art. 92 alin.
(1) din Codul de procedura fiscala;
Procedura
de
reactivare
a
contribuabililor/platitorilor declarati inactivi;
Procedura
de
indreptare
a
erorilor
materiale;
Procedura de scoatere din evidenta
contribuabililor/platitorilor declarati inactivi a
contribuabililor/platitorilor radiate.
Prezentul ordin aproba modelul si continutul
urmatoarelor formulare:
Decizie de declarare in inactivitate;
Decizie de reactivare;
Decizie de indreptare a erorii materiale;
Decizie de respingere a cererii de
reactivare/indreptare a erorii materiale;

Notificare privind indeplinirea conditiilor
pentru
declararea
ca
inactiv
potrivit
prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) si lit. f)/g) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala
cu modificarile si completarile
ulterioare;
Notificare privind neconcordante intre
documentele furnizate si evidenta fiscala;
Aviz privind propunerea de declarare in
inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c)
din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de
indreptare a erorii materiale, pentru organele
de inspectie fiscala;
Aviz privind propunerea de declarare in
inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c)
din Codul de procedura fiscala/de reactivare/de
indreptare a erorii materiale, pentru Directia
generala antifrauda fiscala;
Instiintare privind constatarea situatiilor
prevazute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul
de procedura fiscala, de catre organele de
inspectie fiscala.

Ordinul nr. 3.845/2015 al presedintelui A.N.A.F pentru aprobarea procedurilor de
inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare
Ordinul nr. 3.845/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016
Prin prezentul ordin se aproba:
Procedura de inregistrare/ modificare a
domiciliului fiscal in cazul contribuabililor
supusi inregistrarii in registrul comertului;
Procedura de inregistrare/ modificare a
domiciliului fiscal in cazul contribuabililor care
sunt supusi inregistrarii la organele fiscale;
Procedura de modificare a domiciliului
fiscal in cazul contribuabililor persoane fizice
care detin cod numeric personal;

Procedura de inregistrare/ modificare din
oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor
formulare:
Decizie de inregistrare/ modificare a
domiciliului fiscal;
Decizie de inregistrare/ modificare din
oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
Notificare privind inregistrarea/ modificarea
din
oficiu
a
domiciliului
fiscal
al
contribuabilului.

Ordinul nr. 4.160 /2015 al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea
unor reglementari contabile
Ordinul nr. 4.160/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 21 din 12 ianuarie 2016
Prin prezentul ordin se aduc modificari
Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile

financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr.
1802/2014.

Lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilitati fiscale
Legea nr. 4/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 24 din 14 ianuarie 2016
Legea aduce modificari si completari cu
privire la OUG nr. 44/2015 privind acordarea
unor facilitati fiscale.

Ordinul nr. 4.147 / 2015 al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor de aplicare
a scutirilor de taxa pe valoare adaugata pentru traficul international de bunuri
Ordinul nr. 4.147 / 2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016
Prezentul ordin aproba Normele de aplicare
a scutirilor de taxa pe valoare adaugata pentru
traficul international de bunuri, prevazute la

art. 295 alin. (1) din legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal.
Ordinul
abroga
Ordinul
ministrului
finantelor publice nr. 2218 / 2006.

Ordinul nr. 4.146 / 2015 al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor de
aplicarea scutirii de taxa pe valoare adaugata
Ordinul nr. 4.146 / 2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 33 din 18 ianuarie 2016
Prezentul ordin aproba Normele de
aplicarea scutirii de taxa pe valoare adaugata,
prevazute la art. 294 alin. (1), lit. j), k), l), m) si n)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si la
art. X si XI din Acordul dintre Romania si
Statele Unite ale Americii privind statutul

fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania,
semnat la Washington la 30 octombrie 2001,
ratificat prin legea nr. 260/2002.
Ordinul
abroga
Ordinul
ministrului
finantelor publice nr. 2.389 / 2011.

Ordinul nr. 52/2016 al ministrului finantelor publice privind aprobarea calculatorului pentru
determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din
salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016
Ordinul nr. 52/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 26 ianuarie 2016
Prezentul ordin aproba calculatorul pentru
determinarea deducerilor personale lunare
pentru contribuabilii care realizeaza venituri
din salarii la functia de baza, incepand cu luna
ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin.

(2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
Ordinul
abroga
Ordinul
ministrului
finantelor publice nr. 1.016/2005.
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Ordinul nr. 371/2016 al presedintelui A.N.A.F. privind modificarea Ordinului presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de
inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul
fiscal
Ordinul nr. 371/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 26 ianuarie 2016
Prin prezentul ordin se modifica declaratiile:
020 - Declaratia de inregistrare fiscala/
Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice
romane si straine care detin cod numeric
personal;

030 - Declaratia de inregistrare fiscala/
Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice
care nu detin cod numeric personal.

Ordinul nr. 90/2016 al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea continutului cererii de acordare a
esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de
aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central
Ordinul nr. 90/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2016
Prezentul ordin contine informatii despre
elementele ce trebuie incluse in cererea de
acordare a esalonarii la plata a obligatiilor

fiscale. In cadrul Anexei nr. 2, ordinul prezinta
procedura de aplicare a acordarii esalonarii la
plata de catre organul fiscal central.

Legea nr. 14 / 2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in
munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea
unor acte normative privind regimul strainilor in Romania;
Legea nr. 14/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2016

Modificari aduse dosarului preturilor de transfer privind cuantumul tranzactiilor, termenele
pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer,
precum si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 442/2016 publicat in
Monitorul Oficial nr. 74 din 02 februarie 2016

Conform Ordinului presedintelui Agentiei
Nationale
de
Administrare
Fiscala,
contribuabilii
din
categoria
marilor
contribuabili care desfasoara tranzactii cu
persone afiliate cu o valoare totala anuala,
calculata
prin
insumarea
valorii
tranzactiilor efectuate cu toate persoanele
afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egala
cu oricare din urmatoarele praguri de
semnificatie, au obligatia intocmirii anuale
a dosarului preturilor de transfer:
200.000 euro, in cazul dobanzilor
incasate/platite
pentru
serviciile
financiare, calculata la cursul de
schimb comunicat de BNR valabil
pentru ultima zi a anului fiscal;
250.000 euro, in cazul tranzactiilor
privind
prestarile
de
servicii
primite/prestate, calculata la cursul de
schimb comunicat de BNR valabil
pentru ultima zi a anului fiscal;
350.000 euro, in cazul tranzactiilor
privind achizitii/vanzari de bunuri
corporale sau necorporale, calculata la
cursul de schimb comunicat de BNR
valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Contribuabilii
din
categoria
marilor
contribuabili care nu depasesc pragurile
valorice prezentate mai sus, precum si
categoriile contribuabililor mici si mijlocii
care desfasoara tranzactii cu persoane
afiliate cu o valoare totala anuala,
calculata
prin
insumarea
valorii
tranzactiilor efectuate cu toate persoanele
afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egala
cu oricare din pragurile de semnificatie
urmatoare au obligatia intocmirii si
prezentarii dosarului preturilor de transfer
numai la solicitarea organului fiscal, in
cadrul unei actiuni de inspectie fiscala:
50.000 euro, in cazul dobanzilor
incasate/platite
pentru
serviciile
financiare, calculata la cursul de
schimb comunicat de BNR valabil
pentru ultima zi a anului fiscal;
50.000 euro, in cazul tranzactiilor
privind
prestarile
de
servicii
primite/prestate, calculata la cursul de
schimb comunicat de BNR valabil
pentru ultima zi a anului fiscal;
100.000 euro, in cazul tranzactiilor
privind achizitii/vanzari de bunuri
corporale sau necorporale, calculata la

cursul de schimb comunicat de BNR
valabil pentru ultima zi a anului fiscal.
Conform noilor prevederi, contribuabilii
care desfasoara tranzactii cu persoane
afiliate cu o valoare totala anuala sub
oricare dintre pragurile de semnificatie de
la punctul anterior, vor documenta
respectarea principiului valorii de piata, in
cadrul unei inspectii fiscale, conform
regulilor
generale
prevazute
de
reglementarile
financiar-contabile
si
fiscale in vigoare.
Potrivit
Ordinului,
termenul
pentru
prezentarea
dosarului
preturilor
de
transfer in cazul marilor contribuabili care
depasesc pragurile valorice stabilite va fi
de maximum 10 zile calendaristice de la
data solicitarii, dar nu mai devreme de 10
zile de la expirarea termenului stabilit
pentru intocmire.
De
asemenea,
termenul
pentru
prezentarea
dosarului
preturilor
de
transfer in cazul marilor contribuabili care
nu au obligatia intocmirii anuale a
dosarului de preturi de transfer intrucat nu
depasesc nivelul valoric al pragurilor de
semnificatie stabilite pentru aceasta
categorie,
precum
si
in
cazul
contribuabililor
din
categoriile
contribuabililor mici si mijlocii va fi cuprins
intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu
posibilitatea prelungirii o singura data, la

solicitarea scrisa a contribuabililor, cu o
perioada de cel mult 30 de zile
calendaristice.
Ajustarea/estimarea preturilor de transfer
pentru a reflecta pretul de piata al
bunurilor si serviciilor furnizate in cadrul
tranzactiilor se efectueaza de organele
fiscale la valoarea configurata de tendinta
centrala
a
pietei,
aceasta
fiind
reprezentata de valoarea mediana a
intervalului de comparare a indicatorilor
financiari ai societatilor/valorii tranzactiilor
comparabile identificate.
In situatia in care nu se gasesc suficiente
societati/tranzactii comparabile pentru a
putea
stabili
un
interval
de
comparabilitate, fiind identificate cel mult
trei societati sau tranzactii comparabile,
se va utiliza media aritmetica a
indicatorilor ai acestor societati sau a
tranzactiilor comparabile identificate.
Prevederile
referitoare
la
marii
contribuabili care au obligatia intocmirii
anuale a dosarului preturilor de transfer
vor fi aplicabile tranzactiilor desfasurate
cu persoanele afiliate incepand cu anul
2016;
Prevederile Ordinului se aplica procedurilor
de administrare initiate dupa data de 1
ianuarie 2016.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 793/2016, publicat in
Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2016
Ordinul aproba modelul, continutul si
instructiunile
de
completare
ale
formularului (307) "Declaratie privind
sumele rezultate din ajustarea/corectia
ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea
adaugata".
Conform noilor prevederi, declaratia privind
sumele rezultate din ajustarea/corectia

ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea
adaugata se
completeaza si se va
depune si de catre persoana impozabila
pentru care inregistrarea in scopuri de TVA
a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit.
h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal.

Aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale
restante, precum si cuantumul acestor obligatii
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016, publicat in
Monitorul Oficial nr. 78 din 3 februarie 2016
Potrivit Ordinului, organele fiscale centrale
publica pe pagina de internet proprie
a Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala lista debitorilor care inregistreaza
obligatii fiscale restante, precum si
cuantumul acestor obligatii, pentru fiecare
buget administrat de organele fiscale
central, separat pentru debitori – persoane
fizice, respectiv pentru debitori – persoane
juridice.
Prin obligatii fiscale restante se intelege:
obligatii fiscale pentru care s-a
implinit scadenta sau termenul
de plata;

diferentele de obligatii fiscale
principale si accesorii stabilite
prin decizie de impunere, chiar
daca pentru acestea nu s-a
implinit termenul de plata
prevazut de Codul de procedura
fiscal;
Conform Ordinului, nu fac obiectul
publicarii obligatiile fiscale restante al
caror cuantum total este sub urmatoarele
plafoane:
1.500 lei, in cazul debitorilor care au
calitatea de mare contribuabil;
1.000 lei, in cazul debitorilor care au
calitatea de contribuabil mijlociu;

500 lei, in cazul celorlalte categorii de
debitori, inclusiv in cazul persoanelor
fizice care inregistreaza obligatii
fiscale restante si din desfasurarea de
activitati
economice
in
mod

independent sau exercita profesii
libere;
100 lei, in cazul debitorilor persoane
fizice, altele decat cele de la punctul
anterior.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 81 din 4
februarie 2016
Ordinul stabileste pricipalele aspecte
referitoare la intocmirea si depunerea
situatiilor
financiare
anuale
si
a
raportarilor
contabile
anuale
ale
operatorilor
economici
la
unitatile
teritoriale ale Ministerului Finantelor
Publice.

La data intrarii in vigoare a prezentului
ordin se abroga Ordinul nr. 65/2015 privind
pricipalele
aspecte
referitoare
la
intocmirea
si
depunerea
situatiilor
financiare anuale si a raportarilor contabile
anuale ale operatorilor economici la
unitatile
teritoriale
ale
Ministerului
Finantelor Publice.

Aprobarea procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii precum si
modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 560/2016, publicat in
Monitorul Oficial nr. 83 din 4 februarie 2016
Ordinul aproba Procedura de administrare
si monitorizare a contribuabililor mijlocii.
Procedura reglementeaza, printre altele,
inregistrarea fiscala a contribuabililor
mijlocii, obligatiile declarative ale acestora,
solutionarea
deconturilor
cu
sume
negative de TVA cu optiune de rambursare,

procedura de plata a obligatiilor fiscale la
contribuabilii
mijlocii,
procedura
de
executare silita a contribuabililor mijlocii
etc.
Ordinul intra in vigoare la data publicarii in
Monitorul Oficial si abroga Ordinul nr.
468/2015.

Aprobarea normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane
fizice, care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeana
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 101/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 87 din 5
februarie 2016
Ordinul aproba Normele privind restituirea
taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor,
persoane fizice, care nu sunt stabiliti in

Uniunea Europeana si abroga Ordinul
ministrului economiei si finantelor nr.
1692/2007.

Plata impozitelor, contributiilor si a altor sume reprezentand creante fiscale
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016, publicat in
Monitorul Oficial nr. 89 din 5 februarie 2016
Ordinul privind impozitele, contributiile si
alte sume reprezentand creante fiscale,
care se platesc de contribuabili intr-un
cont unic abroga Ordinul nr. 1294/2007.
Conform prevederilor noului ordin,
aproba urmatoarele nomenclatoare:

se

Nomenclatorul
obligatiilor
fiscale
datorate la bugetul de stat care se
platesc in contul unic “Sume incasate

pentru bugetul de stat in contul unic, in
curs de distribuire”;
Nomenclatorul
obligatiilor
fiscale
datorate bugetelor asigurarilor sociale
si fondurilor speciale, care se platesc in
contul unic “Disponibil al bugetelor
asigurarilor
sociale
si
fondurilor
speciale, in curs de distribuire”.

Aprobarea normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor
pentru importurile definitive ale anumitor bunuri
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 105/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 90 din 8
februarie 2016
Ordinul aproba Normele privind scutirea de
la plata taxei pe valoarea adaugata si a
accizelor pentru importurile definitive ale

anumitor bunuri, precum si a Procedurii
privind autorizarea unor organisme pentru
a importa bunuri in regim de scutire.

La data intrarii in vigoare a acestui
ordin se abroga Ordinul ministrului
finantelor
publice
nr.
2220/2006

precum
si
Ordinul
ministrului
economiei si finantelor nr. 2180/2007.

Aprobarea procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 521/2016, publicat in
Monitorul Oficial nr. 91 din 8 februarie 2016
Ordinul aproba Procedura de inregistrare in
scopuri de taxa pe valoarea adaugata,
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a)
sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si modelul si continutul
unui formular.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se
abroga Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.
1.967/2011.

Aprobarea instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe
valoarea adaugata
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 102/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 96 din 9
februarie 2016

Ordinul aproba instructiunile de aplicare
a masurilor de simplificare in domeniul
taxei pe valoarea adaugata privind
operatiunile pluripartite din Uniunea
Europeana, legate de lucrari asupra
bunurilor
mobile
corporale,
si
a
instructiunilor de aplicare a masurilor de
simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind retururile de bunuri in
spatiul Uniunii Europene si tratamentul
fiscal al reparatiilor efectuate in perioada
de garantie si postgarantie.

La data intrarii in vigoare a acestui ordin se
abroga Ordinul
ministrului finantelor
publice nr. 3417/2009 pentru aprobarea
Instructiunilor de aplicare a masurilor de
simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind operatiunile pluripartite
din Comunitate, legate de lucrari asupra
bunurilor
mobile
corporale,
si
a
Instructiunilor de aplicare a masurilor de
simplificare in domeniul taxei pe valoarea
adaugata privind retururile de bunuri in
spatiul comunitar si tratamentul fiscal al

reparatiilor

efectuate

in

perioada

de

garantie

si

postgarantie.

Aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse
accizabile armonizate
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 221/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 147 din
25 februarie 2016

Ordinul aproba configuratia Codului de
accize si a Nomenclatorului codurilor de
produse accizabile armonizate.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se
abroga Ordinul ministrului economiei si
finantelor nr. 3661/2008.

Aprobarea instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 103/2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 106 din
11 februarie 2016

Ordinul aproba Instructiunile de aplicare a
scutirii de taxa pe valoarea adaugata
pentru operatiunile prevazute la art. 294
alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) si art 296
din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare.

privind
aprobarea
Instructiunilor
de
aplicare a scutirii de taxa pe valoarea
adaugata pentru operatiunile prevazute la
art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si
art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.

La publicarea Ordinului, se abroga Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 2222/2006

***
Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite un
mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro.

