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Aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
(AEO)
Ordinul nr. 1.486/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 337 din 3 mai 2016
Ordinul aduce, printre altele, urmatoarele
modificari Normelor tehnice privind
acordarea statutului de operator economic
autorizat:

Introducerea
posibilitatii
de
reevaluare si modificare de catre
ANAF – Directia Generala a Vamilor a
autorizatiilor AEO emise in Romania;

La lista documentelor necesare a fi
atasate cererii de acordare a
statutului de AEO se adauga o
declaratie pe proprie raspundere din
care sa reiasa ca proprietarii/
actionarii principali sunt/nu sunt
cunoscuti de catre autoritatile
vamale pentru abateri anterioare;

Introducerea
unor
prevederi
specifice referitoare la cazul in care
Directia
Generala
a
Vamilor
intentioneaza sa ia o decizie
nefavorabila cu privire la cererea de
autorizare AEO.

Termenul de informare a autoritatilor
vamale din celelalte state membre de
catre autoritatile romane, in urma
emiterii autorizatiei, se prelungeste
de la 5 zile la 7 zile;

Ordinul face referiri la noile reglementari
legislative vamale europene in vigoare.
La data intrarii in vigoare a Ordinului
nr.
1.486/2016
se
abroga
Ordinul
presedintelui ANAF nr. 2.252/2015.

Stabilirea cazurilor speciale de executare silita
Ordinul nr. 1.437/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 336 din 3 mai 2016
Ordinul aduce modificari referitoare la
anumite situatii de punere in aplicare a
dispozitiilor legale in materie de executare,
considerate cazuri speciale de executare

silita, in sensul excluderii din aceasta
categorie a cazurilor de executare silita
generate
de
anumite
hotarari
judecatoresti.

Aprobarea procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscala de catre
secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate
Ordinul nr. 570/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 350 din 6 mai 2016
Ordinul aproba procedura prin care
Secretariatul Comisiei pentru autorizarea
operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate
din
cadrul
Ministerului
Finantelor
Publice
poate
solicita
certificatele de atestare fiscala emise de

organele competente din cadrul ANAF in
vederea solutionarii solicitarilor pentru
autorizarea antrepozitelor fiscale, a
destinatarilor inregistrati, a expeditorilor
inregistrati si a importatorilor inregistrati.

Aprobarea formularisticii prevazuta de Codul fiscal
Ordinul nr. 583/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 355 din 10 mai 2016
Prin acest Ordin se aproba noua
formularistica referitoare la eliberarea
certificatelor de rezidenta fiscala pentru
aplicarea Conventiilor/ Acordurilor de
evitare a dublei impuneri, eliberarea
certificatelor privind atestarea impozitului
platit in Romania, eliberarea certificatului
privind atestarea desfasurarii activitatii in
Romania a sediului permanent al unei
persoane juridice straine si a declaratiei
privind exceptarea de la impunere in
Romania a platilor de dobanzi si redevente
si, respectiv, a platilor de dividende,
elaborata in temeiul art. 7, art. 59, art. 230 si
art. 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Ordinul prezinta o serie de modificari in
continutul
si
precizarile
aferente
formularelor
aprobate,
printre
care
mentionam:
in
cazul
nerezidente

persoanelor
fizice
care
indeplinesc

conditiile de rezidenta prevazute la
art. 7 pct. 28 lit. b) si c) din Codul
fiscal, certificatul de rezidenta
fiscala se elibereaza daca persoana
fizica nerezidenta a inregistrat la
organul
fiscal
competent
"Chestionarul
pentru
stabilirea
rezidentei fiscale a persoanei fizice
la sosirea in Romania" si acest organ
fiscal a emis notificarea potrivit
careia persoana fizica devine
rezidenta in Romania.
Alte modificari aduse de Ordin constau in
referintele
legislative
catre
noile
reglementari in vigoare (i.e. noul Cod fiscal
si Directivele Europene) si completarea in
formulare a informatiilor referitoare la
codurile de inregistrare fiscala.
La data intrarii in vigoare a Ordinului nr.
583/2016, se abroga Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 724/2011.

Modificarea valorilor tichetelor de cresa si a tichetelor de masa
Ordinul nr. 933/2016 si Ordinul nr. 934/2016 publicate in Monitorul Oficial nr. 373 din 16 mai 2016
Ordinul modifica valoarea sumei lunare
acordate sub forma de tichete de cresa si
valoarea nominala a unui tichet de masa,
astfel:
pentru semestrul I al anului 2016,
incepand cu luna mai, valoarea

sumei lunare acordate sub forma de
tichete de cresa este de 440 lei;
pentru semestrul I al anului 2016,
incepand cu luna mai, valoarea
nominala a unui tichet de masa este
de 9,57 lei.

Prorogarea termenului de raportare de catre institutiile financiare
Ordonanta de urgenta nr. 13/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 368 din 12 mai 2016
In anul 2016, termenul de raportare de
catre institutiile financiare a informatiilor
de natura financiara referitoare la conturile
deschise si/sau inchise ale contribuabililor
rezidenti ai statelor cu care Romania s-a
angajat printr-un instrument juridic de

drept
international,
in
vederea
implementarii acordului dintre Romania si
SUA pentru imbunatatirea conformarii
fiscale internationale si implementarea
FATCA, se proroga de la data de 15 mai pana
la data de 31 august 2016.

Intrarea in vigoare a unor tratate internationale
Ordinul nr. 673/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 381 din 19 mai 2016
Conform Ordinului, s-au indeplinit conditiile
de intrare in vigoare a unor serii de tratate
internationale dintre care amintim:
Acordul intre Guvernul Romaniei si a
Guvernul Regatului Arabiei Saudite
privind conditia de reciprocitate
pentru acordarea scutirii de taxa pe
valoarea adaugata pentru misiunile
diplomatice ale Romaniei si ale
Regatului Arabiei Saudite, intrat in
vigoare la 11 ianuarie 2016;

Acordul intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Jersey privind schimbul de
informatii in domeniul fiscal, intrat
in vigoare la data de 5 februarie
2016;
Intelegerea in domeniul securitatii
sociale intre Guvernul Romaniei si
Guvernul Quebecului, precum si
Aranjamentul administrativ pentru
aplicarea acestuia si Protocolul
aferent, ce au intrat in vigoare la
1 martie 2016;

Conventia dintre Romania si Republica
Bulgaria privind evitarea dublei impuneri si
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, intrata in vigoare la
29 martie 2016.

Ordinul aproba o serie de alte tratate
internationale.

Aprobarea procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze
tutun brut si/ sau tutun partial prelucrat, precum si a modelului si continutului unor formulare
Ordinul nr. 1.510/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 387 din 20 mai 2016
Ordinul aproba noua procedura de
autorizare a operatorilor economici care
doresc sa comercializeze tutun brut si/ sau
tutun
partial
prelucrat,
precum
si
formularistica aferenta.
Operatorii economici care detin autorizatii
valabile, emise anterior, au la dispozitie
180 de zile de la intrarea in vigoare a
Ordinului nr 1.510/2016, sa depuna la

autoritatea competenta o noua cerere de
inregistrare si documentele aferente.
La expirarea termenului de 180 de zile,
autorizatiile emise anterior acestui Ordin isi
pierd valabilitatea.
La data intrarii in vigoare a Ordinului
nr. 1.510/2016, Ordinul presedintelui ANAF
nr. 3.139/2011 se abroga.

Aprobarea procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata
Ordinul nr. 1559/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 394 din 24 mai 2016
Conform noii proceduri, termenul de
contestare a Deciziei de restituire a TVA se
prelungeste de la 30 de zile la 45 de zile, in
conformitate cu prevederile noului Cod de
procedura fiscala.
Ordinul aduce modificari in sensul
introducerii referintelor legislative catre

noile reglementari in vigoare (i.e. noul Cod
fiscal, noul Cod de procedura fiscala).
La data intrarii in vigoare a Ordinului nr.
1.559/2016 se abroga Ordinul presedintelui
ANAF nr. 2.250/2007.

Aprobarea procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica
sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul
persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si
continutului unor formulare
Ordinul nr. 1.503/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016
Ordinul aproba:
Procedura de inregistrare, la cerere,
in Registrul persoanelor impozabile
care aplica sistemul TVA la incasare;
Procedura de radiere, la cerere sau
din oficiu din Registrul persoanelor
impozabile care aplica sistemul TVA
la incasare.
Se
aproba
modelul,
continutul
si
instructiunile
de
completare
ale
formularului (097) ,,Notificare privind
aplicarea/ incetarea aplicarii sistemului de

TVA la incasare” precum si modelul si
continutul formularelor privind Decizia/
Instiintarea privind radierea din Registrul
persoanelor
impozabile
care
aplica
sistemul TVA la incasare si Decizia de
indreptare a erorilor materiale legate de
inregistrarea/
radierea
din
Registrul
respectiv.
La data intrarii in vigoare a Ordinului nr.
1.503/2016, se abroga Ordinul presedintelui
ANAF nr. 339/2013 si Ordinul presedintelui
ANAF nr. 3.884/2013.

Lege si decret pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru
reglementarea unor masuri bugetare
Legea nr. 112/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2016
Legea aduce modificari prevederilor din
Codul Fiscal legate de contributia de
sanatate (CASS) datorata de persoanele
fizice care:
nu realizeaza venituri sau
realizeaza venituri lunare exclusiv
din investitii si/sau din alte surse sub
nivelul valorii salariului de baza
minim brut pe tara, si
nu se incadreaza in categoriile de
persoane exceptate de la plata CASS
sau in categoriile de persoane
pentru care plata contributiei se
suporta din alte surse.

Astfel,
persoanele
fizice
mai
sus
mentionate isi pot indeplini obligatiile
privind CASS datorata, prin una din
urmatoarele metode:
lunar, prin aplicarea cotei individuale
de contributie asupra bazei de calcul
reprezentand valoarea salariului
minim brut pe tara, avand obligatia
sa plateasca CASS pe o perioada de
cel putin 12 luni consecutive,
incepand cu luna in care se depune
declaratia
la
organul
fiscal
competent in vederea stabilirii CASS.

la data la care acceseaza serviciile
acordate de sistemul public de
asigurari sociale de sanatate potrivit
legii, aplicand cota individuala de
contributie asupra bazei de calcul
reprezentand valoarea a de 7 ori
salariul minim brut pe tara.
Persoanele fizice vor depune o
declaratie
la
organul
fiscal
competent in vederea stabilirii CASS
si vor plati CASS la data depunerii
declaratiei.

persoanele respective incep sa
realizeze venituri sau se incadreaza
in categoria de persoane exceptate
de la plata CASS ori cu plata
contributiilor suportata din alte
surse.
Legea 112/2016 aduce modificari si
Titlului IX „Impozite si taxe locale” in cazul
unei anumite categorii de proprietari/
beneficiari/ persoane fizice.
Sunt aduse, de asemenea, lamuriri cu
privire la taxa pentru servicii de reclama si
publicitate, legate de declararea si plata
taxei
respective.
Astfel,
prestatorul
serviciului de reclama si publicitate este cel
care declara si plateste taxa catre bugetul
local.

Se introduc si prevederi referitoare la
situatiile in care:
pentru persoanele vizate de aceasta
lege pentru care au fost emise
deciziile de impunere inainte de data
intrarii
in
vigoare
a
Legii
nr. 112/2016;

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

