Martie 2016
Modificari aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordonanta de Urgenta nr. 8/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016
Ordonanta
introduce,
printre
altele,
extinderea termenului de depunere a
declaratiilor si de plata a unor impozite
locale, reglementate de
Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal.
Termenul de declarare
Termenul de depunere a declaratiilor
pentru stabilirea impozitelor si taxelor
locale se prelungeste de la 31 martie 2016
pana la 31 mai 2016 pentru urmatoarele
categorii de contribuabili:
persoanele fizice care la data de
31 decembrie 2015 au in proprietate
cladiri nerezidentiale sau cladiri cu
destinatie mixta;

persoanele juridice care au cladiri in
proprietate la 31 decembrie 2015;
persoanele fizice si juridice care la
data de 31 decembrie 2015 detin
mijloacele de transport radiate din
circulatie.
Termenul de plata
Pentru anul 2016, primul termen de plata
al impozitului pe cladiri, impozitului pe
teren, respectiv al impozitului pe mijloace
de transport se proroga de la 31 martie
2016 la 30 iunie 2016, cu posibilitatea
beneficierii de bonificatie, dupa caz, in
conditiile achitarii integrale a respectivului
impozit datorat pentru 2016 pana la 30
iunie 2016.

Modificari aduse Normelor metodologice de aplicare a a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Hotararea nr. 159/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 21 martie 2016
Prezenta Hotarare aduce modificari si
completari cu privire la urmatoarele titluri:
Titlul III „Impozitul pe
microintreprinderilor”

veniturile

Titlul IV „Impozitul pe venit”
Titlul VII „Taxa pe valoarea adaugata”

Titlul VIII
speciale”

„Accize

si

alte

taxe

Titlul IX „Impozite si taxe locale”
Dintre principalele modificari/completari
aduse de actul normativ enumeram
urmatoarele:

Impozitul pe veniturile
microintreprinderilor
Se aduc clarificari cu privire la calculul
impozitului
pe
veniturile
microintreprinderilor in situatia in care se
modifica numarul de angajati in cursul
unui trimestru.

modificari
referitoare
la
sfera
persoanelor care pot opta pentru
taxarea operatiunilor imobiliare;
clarificari cu privire la obligatiile
persoanelor
impozabile
carora
inregistrarea in scopuri de TVA a fost
anulata de catre organele fiscale;

Se aduc completari/modificari cu privire
la:

completari cu privire la datele de
identificare
ale
persoanelor
impozabile ce trebuie incluse in mod
obligatoriu pe factura;

evaluarea utilizarii in scop personal a
bunurilor din patrimoniul afacerii;

introducerea unui exemplu privind
asocierile;

acordarea in mod gratuit de alimente
de protectie si materiale igienicosanitare catre angajati;

clarificari cu privire la bunurile care
se
incadreaza
in
categoria
dispozitivelor cu circuite integrate.

Impozitul pe venit

Taxa pe valoarea adaugata

Accize si alte taxe speciale

In ceea ce priveste taxa pe valoare
adaugata,
se
aduc,
printre
altele,
urmatoarele modificari si clarificari:

Prezenta Hotarare aduce completari in
ceea ce priveste procedurile privind
autorizarile si restituirile de accize.

Completarea exemplelor referitoare
la punerea gratuita a unor bunuri la
dispozitia altor persoane;
clarificari cu privire la stabilirea
faptului generator de TVA in cazul
unor servicii de inchiriere, leasing,
concesionare, arendare de bunuri;
introducerea definitiei voucherelor
cu scop multiplu si includerea
operatiunilor aferente in categoria
operatiunilor scutite;

Impozite si taxe locale
Prezenta Horarare clarifica, printre altele,
modul de calcul al impozitului pentru
cladirile cu destinate mixta, aflate in
proprietatea persoanelor fizice, unde este
inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfasoara activitatea economica, iar
suprafetele folosite in scop rezidential si
nerezidential nu sunt evidentiate distinct.
In plus, se aduc completari si clarificari cu
privire la calculul impozitului pe teren

Ratificarea unor Conventii pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale
Lege nr. 28/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 217 din 24 martie 2016
Prin prezenta Lege se ratifica Conventia
dintre Romania si Republica Italiana
pentru evitarea dublei impuneri cu privire
la impozitele pe venit si prevenirea

evaziunii fiscale si Protocolul aditional la
conventie, semnate la Riga la 25 aprilie
2015.

Lege nr. 27/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 218 din 24 martie 2016
Prin prezenta Lege se ratifica Conventia
dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru
evitarea dublei impuneri si prevenirea

evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe
venit, semnata la Oslo la 27 aprilie 2015.

Lege nr. 29/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 220 din 24 martie 2016
Prin prezenta Lege se ratifica Conventia
dintre Romania si Republica Bulgaria
pentru evitarea dublei impuneri si

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnata la Craiova la
24 aprilie 2015.

Lege nr. 26/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016
Prin prezenta Lege se ratifica Acordul
dintre Guvernul Romaniei si Guvernul
Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea

dublei impuneri si prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitul pe venit,
semnat la Dubai la 4 mai 2015.

Aprobarea / modificarea modelului si continutului unor formulare
Ordinul nr. 825/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 165 din 4 martie 2016
Prezentul
continutul

Ordin aproba modelul
formularului
"Decizie

si
de

reverificare", precum si instructiunile de
completare si utilizare ale acestuia.

Acest formular este actul administrativ
care are ca obiect dispunerea reverificarii
unei
anumite
perioade
in
baza
art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, de catre
conducatorul structurii de
inspectie
fiscala, ca urmare a aparitiei unor date

suplimentare necunoscute inspectorilor
fiscali la data efectuarii verificarilor, care
influenteaza rezultatele acestora.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul Presedintelui ANAF
nr. 863/2015.

Ordinul nr. 223/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 166 din 4 martie 2016
Prezentul
Ordin
modifica
Ordinul
ministrului mediului si gospodaririi apelor
nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si
continutului
formularului
„Declaratie
privind obligatiile la Fondul pentru mediu”
si a instructiunilor de completare si
depunere a acestuia.

In baza acestui Ordin, au fost eliminate
toate mentiunile referitoare la obligatia de
a stampila respectivul formular inainte de
a fi depus la organul competent.

Ordinul nr. 950/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 188 din 14 martie 2016
Prezentul
Ordin
modifica
Ordinul
Presedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru
aprobarea modelului si continutului unor
formulare prevazute la titlul III Impozitul
pe venit din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Astfel, prezentul Ordin aduce modificari
Anexei nr. 2 la instructiunile privind
completarea si depunerea formularului
200 „Declaratie privind veniturile realizate
din Romania”.

Ordinul nr. 1.053/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 209 din 22 martie 2016
Prezentul
Ordin
modifica
Ordinul
Presedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului si continutului
formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor si taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Astfel,
continutul
Nomenclatorului
obligatiilor de plata la bugetul de stat a
fost actualizat cu noi obligatii de plata
datorate de organizatorii de jocuri de
noroc.

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
Ordinul nr. 889/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016
Prezentul Ordin aproba Procedura de
aprobare a regimului de declarare
derogatoriu.
De asemenea, Ordinul aproba modelul si
continutul urmatoarelor formulare:
Referat privind solutionarea cererii de
acordare a regimului de declarare
derogatoriu;
Decizie privind aprobarea/respingerea
cererii de acordare a regimului de
declarare derogatoriu;
Notificare privind incetarea regimului
de declarare derogatoriu.

Conform
noii
proceduri,
depunerea
declaratiilor fiscale (Formularele 100, 101,
112, 120, 300) conform unui regim de
declarare derogatoriu poate fi aprobata
pentru perioade mai mari de 12 luni, dar
nu mai mult de 3 ani consecutivi.
La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul Presedintelui
ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de
aprobare a regimului de declarare
derogatoriu, publicat in MO nr. 415 din 17
iunie 2009, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul nr. 962/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 233 din 30 martie 2016
Prezentul Ordin aproba Procedura privind
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor
si contributiilor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa.
De asemenea, Ordinul aproba modelul si
continutul urmatoarelor formulare:
Referat privind impunerea din oficiu;
160 Decizie de impunere din oficiu
pentru
impozitele,
taxele
si

contributiile cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau retinere la sursa;
161 Decizie de anulare a deciziei de
impunere din oficiu.

La data intrarii in vigoare a prezentului
Ordin se abroga Ordinul Presedintelui
ANAF nr. 3.392/2011, publicat in MO nr. 816
din 18 noiembrie 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Aprobarea unor Norme tehnice in legatura cu depozitarea temporara a marfurilor si
inregistrarea depozitelor utilizate in zonele libere
Ordinul nr. 839/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 164 din 3 martie 2016
Prezentul Ordin aproba Normele tehnice
de autorizare a magaziilor si a
perimetrelor
pentru
depozitarea
temporara pe teritoriul vamal al Romaniei,
precum si Normele tehnice de inregistrare
a depozitelor utilizate in zonele libere de
catre biroul vamal de control al zonei
libere.

De asemenea, prezentul Ordin aproba
modelul cererii de autorizare pentru
magazia sau perimetrul de depozitare
temporara, precum si modelul de cerere
pentru inregistrarea depozitelor utilizate
la depozitarea marfurilor intr-o zona
libera impreuna cu instructiunile de
completare a acestora.

Aprobarea unor acte normative in domeniul produselor accizabile
Ordin nr. 829/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 179 din 10 martie 2016
Prezentul Ordin aproba Normele privind
accesul
operatorilor
economici
la
aplicatiile EMCS-RO de control al miscarilor
cu produse accizabile in regim suspensiv
de accize si de depunere online a
declaratiilor privind situatia achizitiilor si
livrarilor de produse accizabile.

Astfel, Normele stabilesc Procedura de
autorizare a accesului la aplicatiile EMCSRO, precum si documentele necesare in
vederea obtinerii accesului operatorilor
economici la aplicatiile EMCS-RO de
control al miscarilor cu produse accizabile
in regim suspensiv de accize si de
depunere online a declaratiilor aferente.

Ordin nr. 319/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 203 din 18 martie 2016
Prezentul Ordin aproba conditiile privind
distrugerea in antrepozitul fiscal a
produselor accizabile care nu au fost
eliberate pentru consum.
In cuprinsul actului normativ sunt definite
notiunile de distrugere datorata unui caz

fortuit sau distrugere cauzata de un caz de
forta majora si se clarifica notiunea de
neindeplinire
a
conditiilor
de
comercializare. De asemenea, sunt expuse
cerintele in functie de care distrugerea nu
se considera eliberare pentru consum.

Ordin nr. 412/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 228 din 28 martie 2016
Prezentul Ordin aproba nivelul accizei
specifice la tigarete, care, in perioada

1 aprilie 2016 - 31 decembrie 2016 va fi de
329,30 lei/1.000 tigarete.

Completari cu privre la cazurile speciale de executare silita si structurile abilitate
Ordin nr. 952/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 186 din 11 martie 2016
Prezentul
Ordin
modifica
Ordinul
Presedintelui ANAF nr. 3.744/2015 privind
stabilirea cazurilor speciale de executare
silita si structurile abilitate cu ducerea la
indeplinire a masurilor asiguratorii si
efectuarea procedurii de executare silita.
Conform
noilor
prevederi,
Serviciul
executari silite cazuri speciale nu este
abilitat pentru a efectua comunicarea

somatiilor si infiintarea popririlor bancare,
acestea fiind in sarcina organelor fiscale
centrale competente care administreaza
creantele bugetare.
De asemenea, se introduc noi atributii ale
organelor fiscale centrale competente si
ale Serviciului executari silite cazuri
speciale.

Modificarea si completarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale
Ordin nr. 378/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 219 din 24 martie 2016
Prezentul Ordin aduce modificari si
completari asupra Procedurii de aplicare a
prevederilor OUG nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilitati fiscale in cazul
creantelor administrate de catre organul
fiscal central, aprobata prin Ordinul MFP
nr. 3.831/2015.
Conform prezentului Ordin, se extinde
sfera categoriilor de obligatii de plata
accesorii
care
pot
face
obiectul
facilitatilor fiscale si a obligatiilor de plata
accesorii aferente obligatiilor de plata

principale cuprinse in decizii de impunere
emise ca urmare a unei inspectii fiscale si
comunicate in perioada 1 octombrie - 21
octombrie 2015.
De asemenea, organul fiscal poate anula
penalitatile de intarziere, precum si o cota
de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor
de plata principale cu termene de plata
pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si
individualizate in decizii de impunere,
emise ca urmare a unei inspectii fiscale,
si comunicate in perioada cuprinsa intre

1 octombrie 2015 si data intrarii in vigoare
a OUG nr. 44/2015, in anumite conditii.

In plus, se introduce un nou articol privind
retragerea notificarii/cererii de anulare a
accesoriilor.

Acte ale Autoritatii de Supraveghere Financiara
Norma nr. 15/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 170 din 7 martie 2016
Prezenta norma aproba Reglementarile
contabile aferente situatiilor financiare
anuale aplicabile Fondului de garantare
a asiguratilor.

Prevederile prezentului act normativ
sunt aplicabile incepand cu intocmirea
situatiilor financiare ale anului 2015.

Instructiunea nr. 1/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 230 din 29 martie 2016
Prezenta instructiune reglementeaza
intocmirea si depunerea situatiei
financiare anuale si a raportarii anuale
de
catre
entitatile
autorizate,

reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara
–Sectorul instrumentelor si investitiilor
financiare.

