29 ianuarie 2016

Supunerea spre ratificare a unor conventii pentru evitarea dublei impuneri
Decretele 913, 915 si 916 publicate in Monitorul Oficial nr. 898 din 3 decembrie 2015
Prin Decretele publicate in MO 898 din
3 decembrie 2015, se supun spre
ratificare Parlamentului Conventiile cu
Italia, Bulgaria si Norvegia pentru evitarea

dublei impuneri, toate semnate in aprilie
2015. Noile conventii urmeaza sa fie
ratificate prin publicarea unor legi emise
de Parlament in acest sens.

Documentele utilizate in activitatea financiar-contabila incepand cu 2016
Ordinul nr. 2.634/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015

Prezentul
Ordin
aproba
modelele
documentelor utilizate in activitatea
financiar-contabila, ce intra in vigoare la
data de 1 ianuarie 2016, data la care se
abroga OMFP nr. 3.512/2008 privind
documentele financiar-contabile si OMFP
nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor
formulare financiar-contabile.
Noul Ordin stabileste printre altele:
elementele obligatorii pe care trebuie
sa le contina documentele financiarcontabile;

noi reguli in ceea ce priveste sistemul
de numerotare a documentelor;
termenele de pastrare a documetelor
financiar-contabile;
registrele obligatorii in functie de
modalitatea
de
conducere
a
contabilitatii (in partida simpla sau
dubla).
De asemenea, Ordinul permite si
utilizarea
sistemelor
informatice
pentru activitatea financiar-contabila si
stabileste cerintele minime care sunt
necesare pentru aceste programe.
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Modificari si completari aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prorogarea unor
termene de utilizare a caselor de marcat si de aplicare a unor impozite in domeniul
petrolului si gazelor naturale
Ordonanta de urgenta nr. 57/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 923 din 11 decembrie 2015

Modificari si completari aduse Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
In ceea ce priveste CASS, se clarifica
aspectele referitoare la ajustarea prin
rotunjire in plus la un leu a bazei de calcul
a CASS pentru persoanele fizice cu venituri
din pensii.
In ceea ce priveste impozitul pe veniturile
nerezidentilor, modificarile se refera la
transpunerea prevederilor Directivei (UE)
2015/2060 a Consiliului din 10 noiembrie
2015 de abrogare a Directivei 2003/48/CE
privind
impozitarea
veniturilor
din
economii sub forma platilor de dobanzi,
publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 301 din 18 noiembrie
2015.
De
asemenea,
prevederile
privind
impozitarea
venitului
din
economii
obtinute din Romania de catre nerezidenti
se
aplica
pana
la
data
de
31 decembrie 2015 (in relatia cu statele
membre) si pana la 31 decembrie 2016
(in relatia cu Austria).
De asemenea, obligatiile agentului platitor
stabilit in Romania (i.e. depunerea
declaratiei informative referitoare la platile
de astfel de venituri) se aplica pana in

ultima zi a lunii februarie 2016 (in relatia
cu statele membre) si pana in ultima zi a
lunii februarie 2017 (in relatia cu Austria).
Prorogarea unor termene in legatura cu
utilizarea caselor de marcat electronice
fiscale
Se proroga termenele limita pentru
inceperea utilizarii numai a caselor de
marcat care au dispozitivul de salvare
externa si dispozitivul de comunicatie
externa care permite integrarea intr-un
sistem informatic in functie de categoria
de administrare a contribuabililor in
aprilie/iulie/noiembrie 2017.
Pana la 1 februarie 2018 se va aproba, prin
OPANAF, procedura de conectare a
aparatelor de marcat electronice fiscale la
sistemul
informatic
national
de
supraveghere si monitorizare a datelor
fiscale.
Prorogarea termenelor de aplicare a
unor impozite in domeniul petrolului si
gazelor naturale
Termenul de aplicare a unor impozite din
domeniul petrolului si gazelor naturale (i.e.
impozitul pe monopolul natural din sectorul
energiei electrice si al gazului natural,
impozitul pe veniturile din activitatile de
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exploatare a resurselor naturale, altele
decat gazele naturale, impozitul asupra
veniturilor suplimentare obtinute ca

urmare a dereglementarii preturilor din
sectorul gazelor naturale) se proroga pana
la 31.12.2016.

Modificari privind cazierul fiscal
Legea nr. 327/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015
Prin prezenta lege, se modifica cuprinsul
art. 5, alin. (3) din O.G. nr. 39/2015 privind
cazierul fiscal, astfel:
Organele competente sa constate
fapte sanctionate contraventional sau
penal de legile fiscale, contabile,
vamale, precum si cele care privesc
disciplina financiara si sa aplice
sanctiuni au obligatia ca in termen de
5 zile de la data ramanerii definitive a
actelor care sanctioneaza fapte care,

potrivit legii, se inscriu in cazierul
fiscal, sa comunice aceste acte, in
copie, organului fiscal competent in a
carui raza teritoriala isi are domiciliul
fiscal contribuabilul sanctionat.
Conform
legii,
faptele
sanctionate
contraventional cu avertisment, inscrise in
cazierul fiscal al contribuabililor la data
intrarii in vigoare a prezentei legi, se scot
din evidenta incepand cu aceasta data.

Legea bugetului de stat pe anul 2016
Legea nr. 339/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 941 din 19 decembrie 2015
Prezenta lege prevede si autorizeaza
pentru anul bugetar 2016 veniturile pe
capitole si subcapitole si cheltuielile pe
destinatii si pe ordonatori principali de
credite pentru bugetul de stat, bugetele
Fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate, creditelor externe, fondurilor

externe nerambursabile si activitatilor
finantate integral din venituri proprii.
De asemenea, se prevede, printre altele, si
faptul
ca,
in
anul
2016,
nivelul
indemnizatiei sociale pentru pensionari
este de 400 lei.
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Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016
Legea nr. 340/2015 publicata in Monitorul Oficial nr. 942 din 19 decembrie 2015
Prezenta lege prevede si autorizeaza
pentru anul bugetar 2016 veniturile pe
capitole si subcapitole si la cheltuieli pe
destinatii pentru bugetul asigurarilor
sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru
somaj, sinteza bugetelor institutiilor
publice finantate partial din venituri proprii,
precum
si
reglementari
specifice
exercitiului bugetar al anului 2016.
Conform Legii, castigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2016
este de 2.681 lei.

Legea mai stabileste ca, in cota de
contributie individuala de asigurari sociale,
este inclusa si cota de 5,1% aferenta
fondurilor de pensii administrate privat,
prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat. In
2015 aceasta cota se situa la valoarea de
5% din CAS datorat de angajat.
De asemenea, potrivii Legii, se sisteaza si
in anul 2016 acordarea de credite in
conditii
avantajoase
si
fonduri
nerambursabile pentru crearea de locuri
de munca.

Ghid de evaluare – GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a cladirilor
Hotararea nr. 3 publicata in Monitorul Oficial nr. 946 din 21 decembrie 2015
Se aproba Ghidul de evaluare – GEV – 500
Determinarea valorii impozabile a cladirilor,
care face parte din “Standardele de
evaluare – ANEVAR”, obligatorii pentru
desfasurarea activitatii de evaluare.

Prezenta Hotarare intra in vigoare la data
de 31 decembrie 2015.

Dobanzi datorate de organele fiscale pentru platile nedatorate efectuate de contribuabil
Decizia nr. 694 publicata in Monitorul Oficial nr. 948 din 22 decembrie 2015

Prin prezenta decizie se admite exceptia
de
neconstitutionalitate
ridicata
de
Societatea “Rolast” – S.A. din Pitesti in
Dosarul nr. 1.952/2/2013 al Inaltei Curti de

Casatie si Justitie – Sectia de contencios
administrativ si fiscal si se constata ca
dispozitiile art. 124 alin. (1) raportate la
cele ale art. 70 din Ordonanta Guvernului
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nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala sunt neconstitutionale.
Astfel, Curtea Constitutionala a Romaniei a
decis ca orice contribuabil care a realizat o
plata nedatorata catre organele fiscale are
dreptul de a percepe dobanzi de la data de
la care a efectuat aceasta plata si pana la
data restituirii efective.

Prin
prezenta
decizie,
se
arata
ca „organele
fiscale
vor
avea,
in
continuare, posibilitatea de a proceda la
solutionarea cererii in termen de 45 de
zile de la inregistrare, cu posibilitatea
prelungirii
perioadei
mentionate,
insa, dobanda
va
trebui
acordata
incepand cu data stingerii obligatiei
fiscale constatate, in conditiile legii, ca
fiind nedatorata.”

Acordul intre Romania si Republica Albania in domeniul securitatii sociale
Legea nr. 336 publicata in Monitorul Oficial nr. 953 din 23 decembrie 2015
Se ratifica Acordul dintre Romania si
Republica
Albania
in
domeniul
securitatii sociale, semnat la Bucuresti
la 27 februarie 2015.
In scopul aplicarii prezentului Acord,
institutiile ambelor parti contractante
sunt autorizate sa efectueze schimb de
date cu caracter personal, inclusiv
informatii privind venitul persoanelor
de care institutia uneia din partile

contractante
are
nevoie
aplicarea legislatiei sale.

pentru

Prezentul Acord a fost incheiat pe o
perioada nedeterminata si va intra in
vigoare in prima zi a lunii care urmeaza
expirarii unei perioade de trei luni de la
data indeplinirii procedurilor legale
interne necesare intrarii in vigoare a
prezentului acord.

Prorogarea termenului de intrare in vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei
persoanelor fizice
Ordonanta de urgenta nr. 61 publicata in Monitorul Oficial nr. 962 din 24 decembrie 2015
Prezentul act normativ prevede faptul
ca termenul de intrare in vigoare a Legii
nr.
151/2015
privind
procedura

insolventei
persoanelor
fizice
se
proroga pana la data de 31 decembrie
2016.
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Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate
Ordinul nr. 3.736 publicat in Monitorul Oficial nr. 964 din 24 decembrie 2015
Prin prezentul Ordin, se aproba
Procedura privind emiterea solutiei
fiscale individuale anticipate, precum si
continutul cererii pentru emiterea
solutiei fiscale individuale anticipate.
Situatia fiscala de fapt viitoare pentru
care se solicita SFIA trebuie sa fie
ulterioara
depunerii
cererii,
iar
tratamentul fiscal stabilit se va aplica
de la data operatiunii viitoare a carei
reglementare a fost solicitata.
Procedura stabileste noi situatii in care
se respinge cererea pentru emiterea
SFIA, dintre care le mentionam pe
urmatoarele:
situatia fiscala de fapt viitoare a
fost reglementata prin modificari
legislative
sau
alte
acte
administrative (decizii ale Comisiei
Fiscale Centrale), ulterior depunerii
cererii si pana la data emiterii
solutiei fiscale;
situatia fiscala de fapt care face
obiectul cererii este similara unei
situatii fiscale de fapt care a fost

reglementata
in
cadrul
unei
inspectii fiscale la contribuabilul /
platitorul solicitant, finalizata prin
emiterea de acte administrativfiscale;
daca contribuabilul nu transmite
informatii,
date,
clarificari,
documente solicitate de organul
fiscal competent cu privire la
cererea depusa.
Pentru fiecare situatie fiscala de fapt
viitoare si pentru fiecare obligatie
fiscala se emite o solutie fiscala.
In cazul in care exista indicii ca situatia
fiscala
de
fapt
viitoare
poate
reprezenta o tranzactie transfrontaliera
artificiala, organul fiscal competent
poate initia procedura de schimb de
informatii, in baza conventiilor de
evitare
a
dublei
impuneri,
cu
administratiile fiscale ale statelor
vizate de aceasta tranzactie.
Prevederile prezentului act normativ se
aplica cererilor de emitere a solutiei
fiscale individuale anticipate depuse
dupa data de 1 ianuarie 2016.
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Instructiuni pentru aplicarea Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala
Ordinul nr. 3.741 publicat in Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015

Prezentul Ordin cuprinde instructiunile
pentru aplicarea Titlului VIII din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala.
Ordinul aliniaza instructiunile privind
solutionarea
contestatiilor
la

prevederile noului Cod de procedura
fiscala.
Prezentul Ordin se aplica contestatiilor
depuse incepand cu data de 1 ianuarie
2016.

Reglementari contabile aplicabile entitatilor autorizate de ASF
Norma nr. 40 publicata in Monitorul Oficial nr. 980 din 30 decembrie 2015

Se aproba Reglementarile contabile
privind situatiile financiare anuale si
situatiile financiare anuale consolidate,
aplicabile
entitatilor
autorizate,
reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul
Instrumentelor
Investitiilor Financiare.

si

Prevederile prezentei norme sunt
aplicabile de la data de 1 ianuarie
2016.

Instructiuni pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii
intracomunitare
Ordinul nr. 4.120 publicat in Monitorul Oficial nr. 981 din 30 decembrie 2015
Prezentul Ordin aproba Instructiunile
pentru
aplicarea
masurilor
de
simplificare cu privire la transferuri si
achizitii
intracomunitare
asimilate
prevazute la art. 270 alin. (10) si art. 273

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.
Aplicarea masurilor de simplificare este
optionala pentru operatorii economici
care desfasoara operatiuni cu bunuri
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vandute in regim de consignatie,
stocuri la dispozitia clientului sau
bunurile transmise in vederea testarii
sau a verificarii conformitatii.
Instructiunile aprobate prin prezentul
Ordin stabilesc si tratamentul fiscal
aplicabil in situatia in care statele
membre implicate nu aplica masuri de
simplificare sau nu accepta aplicarea
masurilor de simplificare.

Prezentul Ordin aliniaza instructiunile
pentru
aplicarea
masurilor
de
simplificare cu privire la transferuri si
achizitii intracomunitare la prevederile
noului Cod fiscal.
Prezentul Ordin se aplica incepand cu
data de 1 ianuarie 2016, data la care
se abroga Ordinul 2.216/2006.

Reglementari contabile conforme cu IFRS aplicabile entitatilor autorizate si supravegheate de
ASF
Norma nr. 39 publicata in Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015
Se aproba Reglementarile contabile
conforme
cu
Standardele
Internationale de raportare financiara,
aplicabile
entitatilor
autorizate,
reglementate si supravegheate de
Autoritatea
de
Supraveghere
Financiara, din Sectorul instrumentelor
si investitiilor financiare.

Incepand cu exercitiul financiar al
anului 2015, entitatile vizate depun la
unitatile teritoriale ale Ministerului
Finantelor Publice o raportare anuala
intocmita pe baza datelor din balanta
de verificare cuprinzand elementele
determinate potrivit prevederilor IFRS.

Procedura privind stabilirea penalitatilor de nedeclarare
Ordinul nr. 3.834 publicat in Monitorul Oficial nr. 984 din 30 decembrie 2015

Prezentul Ordin aproba Procedura
privind stabilirea obligatiilor fiscale
accesorii reprezentand penalitati de
nedeclarare.
Penalitatea
de
nedeclarare
se
stabileste de catre organul fiscal

competent si se comunica prin
formularul „Decizie referitoare la
obligatiile
fiscale
accesorii
reprezentand
penalitati
de
nedeclarare”.
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Penalitatile
de
nedeclarare
se
datoreaza pentru fiecare obligatie
fiscala
principala
reprezentand
impozite, taxe, contributii sociale,
stabilita de organul de inspectie fiscala
prin decizii de impunere, pe fiecare zi
de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare scadentei si pana la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
Termenul de plata al penalitatilor de
nedeclarare se stabileste in functie de

data comunicarii deciziilor emise de
organul fiscal competent.
De asemenea, Ordinul detaliaza si
situatiile in care penalitatile de
nedeclarare sunt reduse sau majorate,
in functie de cuantumul obligatiilor
fiscale principale.
Prezentul Ordin se aplica incepand cu
data de 1 ianuarie 2016.

Salariul de baza minim brut
Hotarerea Guvernului nr. 1.017 publicata in Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015

Incepand cu data de 1 mai 2016,
salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata se stabileste la 1.250
lei lunar.
Stabilirea unui salariu de baza sub
nivelul
celui
prevazut
anterior,

constituie
contraventie
si
se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la
2.000 de lei pentru fiecare contract de
munca, in masura in care fapta nu
constituie infractiune.

Aprobarea modificarilor aduse de OUG nr. 50/2015 Noului Cod fiscal si Noului Cod de
procedura fiscala
Legea nr. 358 publicata in Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015
Prezenta Lege aproba OUG nr. 50/2015
pentru modificarea si completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si
a Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala.

Va rugam sa aveti in vedere buletinul
informativ trimis in data de 28
decembrie 2015.
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Publicarea unor acte normative prin care se modifica/aproba unele formulare, instructiuni si
proceduri fiscale

M.O

905 / 7.12.2015

Actul
normativ

Continut

Ordin 3.250

Se aproba un nou model al Formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe
profit” si se modifica instructiunile de completare.
Declaratia se va depune si de persoanele juridice rezidente intr-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care opteaza
pentru regularizarea impozitului platit in Romania, potrivit art. 116^1 din Legea
nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

914 / 10.12.2015

Ordin 3.495

Se aproba Formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”. Ordinul
intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

924 / 14.12.2015

Ordin 2.727

Se aproba modelul si continutul Declaratiilor informative 402 „Declaratie
informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor,
inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate
acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in
Romania” si 403 „Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata
contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe
teritoriul Romaniei”.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

926 / 15.12.2015

Ordin 3.604

Se aproba Instructiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de
TVA si formularului „Decizie privind respingerea solicitarii de corectare a
erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata", cod:
14.13.02.02/d.r.c.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

934 / 17.12.2015

Ordin 3.605

Modificarea Ordinului pentru aprobarea modelului si continutului unor
formulare prevazute la titlul III din legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal (i.e.
Formularele 200, 201, 205, 250 si 251).

Ordin 3.628

Se aproba modelul si continutul formularului 089 „Declaratie pe propria
raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 331, alin. (2), lit. e), pct.
2 din Codul fiscal”.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
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M.O

Actul
normativ

Continut

938 / 18.12.2015

Ordin 3.635

Se aproba Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de
certificare intocmit de consultantul fiscal.
Se aproba Procedura privind schimbul de informatii intre A.N.A.F. si Camera
Consultantilor Fiscali.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

943 / 21.12.2015

Ordin 3.622

Se aproba modelul si continutul Formularelor utilizate in administrarea
impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice (i.e.
Formularele 220, 221, 222, 223, 224, 260, 650).

954 / 23.12.2015

Ordin 3.654

Se aproba Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a
certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului
acestora.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

969 / 28.12.2015

Ordin 3.699

Se aproba Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe
valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare.

975 / 29.12.2015

Ordin 2.068

Prezentul Ordin aproba unele Formulare tipizate pentru activitatea de stabilire
a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale.
Organele fiscale care au pagina de internet proprie vor asigura publicarea
formularelor tipizate pe pagina respectiva, astfel incat acestea sa poata fi
consultate si imprimate de catre contribuabili utilizand sisteme informatice
proprii. Prezentul Ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

976 / 29.12.2015

Ordin 4.121

Se aproba Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare
de la plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de
bunuri.
Prezentul Ordin aliniaza procedura de acordare a certificatului de amanare la
plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri la
prevederile noului Cod fiscal (in vigoare de la 1 ianuarie 2016).

983 / 30.12.2015

Ordin 3.770

Se aproba Procedura de furnizare de informatii conform art. 61 („Obligatia
institutiilor de credit de a furniza informatii”) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala (in vigoare de la 1 ianuarie 2016).
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M.O

Actul
normativ

Continut

984 / 30.12.2015

Ordin 4.115

Abroga ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a
certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului
acestora.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

12

Publicarea unor acte normative prin care se modifica/aproba unele formulare, instructiuni si
proceduri fiscale utilizate in cadrul inspectiilor fiscale
M.O

Actul
normativ

Continut

930 / 16.12.2015

Ordin 3.602

Se modifica Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.494/2013 privind aprobarea
modelului si continutului formularului Proces-verbal de constatare si
sanctionare a contraventiilor.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

947 / 22.12.2015

Ordin 3.695
Ordin 3.696

Organul fiscal competent pentru exercitarea verificarii situatiei fiscale
personale si pentru exercitarea inspectiei fiscale privind impozitul pe venit
asupra tuturor persoanelor impozabile pe intregul teritoriu al tarii este
Directia generala control venituri persoane fizice.
Ordinele intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

965 / 28.12.2015

Ordin 3.711

Se aproba modelul si continutul Formularelor utilizate in activitatea de
inspectie fiscala, reglementata prin titlul VI "Controlul fiscal" din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (cum ar fi: avizul de
inspectie fiscala, ordinul de serviciu, nota explicativa, invitatia, procesulverbal, somatia etc.).

967 / 28.12.2015

Ordin 3.710

Se aproba modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la
persoane juridice.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

968 / 28.12.2015

Ordin 3.706

Se aproba modelul si continutul Formularului „Decizie privind modificarea
bazei impozabile ca urmare a inspectiei fiscale”. (in vigoare de la
1 ianuarie 2016)

Ordin 3.707

Se aproba modelul si continutul Formularului „Decizie
nemodificarea bazei impozabile” (in vigoare de la 1 ianuarie 2016).

Ordin 3.708

Se aproba modelul si continutul Formularului „Decizie de impunere
provizorie privind obligatiile fiscale principale” (in vigoare de la 1 ianuarie
2016).

Ordin 3.709

Se aproba modelul si continutul Formularului „Decizie de impunere privind
obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare
stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice” (in vigoare la
data de 1 ianuarie 2016).

privind
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972 / 29.12.2015

Ordin 3.772

Se aproba modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la
persoane fizice.

Ordin 4.031

Se aproba modelul si continutului Formularului 401 „Declaratie informativa
privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre
ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”.

Ordin 4.087

Se aproba Formularul tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor
si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale (declaratie
privind impozitul pe cladiri – persoane fizice).

Ordin 3.735

Se aproba Procedura privind emiterea si modificarea acordului de pret in
avans, precum si continutul cererii de emitere si modificare a acordului de
pret in avans.
Principalele modificari introduse prin prezentul Ordin includ printre altele:
-

trimiterea directa la aplicarea Liniilor directoare OCDE privind
preturile de transfer, cu amendamentele / modificarile si
completarile ulterioare;

-

exceptia de a aplica APA si in anul fiscal in care se depune cererea
pentru APA este conditionata de depunerea acesteia la autoritati
anterior aplicarii politicii de preturi de transfer respectiv aplicarii
conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate
preturile de transfer (legislatia anterioara prevedea aceeasi
exceptie, dar prin raportarea la depunerea cererii inainte de
incheierea tranzactiei);

-

in cazul unei cereri depuse de contribuabil pentru emiterea unui
APA unilateral, autoritatile fiscale pot solicita transformarea
acestuia in APA bilateral sau multilateral daca exista indicii ca
tranzactia ce face obiectul APA poate fi una transfrontaliera de
natura artificiala.

Continutul cererii/documentatiei/APA
-

cerinte specifice privind studiul de comparabilitate si determinarea
intervalului de comparare conform principiului valorii de piata
considerat in scopul obtinerii APA;

-

cerinte detaliate/extinse fata de cele anterioare privind continutul
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cererii si documentatiei ce trebuie depuse la autoritati pentru
emiterea sau modificarea unui APA;
-

cerinte detaliate/extinse fata de cele anterioare privind elementele
ce trebuie sa fie prevazute de un APA (cum ar fi: continutul
raportului anual ce trebuie depus la autoritati).

Respingerea cererii de emitere/modificare a unui APA:
-

noile situatii de respingere a cererii pentru emiterea APA includ:
nefurnizarea tuturor informatiilor ce se prevad a fi incluse in
cererea si documentia prezentate sau netransmiterea informatiilor
aditionale solicitate in termen de 60 de zile sau atunci cand cazul
descris in cererea APA face obiectul unei cercetari de natura
penala (inclusiv pentru fapte de evaziune fiscala) si are legatura cu
solicitantul acordului, in situatia nedepunererii unei cereri de
modificare privind prelungirea valabilitatii, extinderii sau revizuirii
unui APA cu minim 30 de zile inainte de implinirea termenului de
valabilitate pentru care APA a fost emis etc.

-

se introduce obligatia autoritatilor de a motiva respingerea unei
cereri de emitere/modificare a unui APA in situatiile specifice
prezentate de Ordin.

Prevederile prezentului Ordin se aplica cererilor de emitere APA depuse
dupa data de 1 ianuarie 2016.
973 / 29.12.2015

Ordin 3.737

Se
aproba
modelul
si
continutul
formularului
,,Decizie
de
ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele
afiliate”, precum si instructiunile de completare.
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016

972 / 29.12.2015

Ordin 3.704

Ordinul stabileste elementele de patrimoniu si de venituri ce trebuie
declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale,
precum si a modelului declaratiei.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016

980 / 30.12.2015

Ordin 3.771

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
- Decizie de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul
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inspectiilor fiscale la persoane fizice
- Decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale
la persoane fizice.
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

982 / 30.12.2015

Ordin 3.838

Se aproba modelul si continutul Formularelor utilizate in activitatea de
control a Directiei generale antifrauda fiscala. Ordinul intra in vigoare la
data de 1 ianuarie 2016.

983 / 30.12.2015

Ordin 3.833

Se aproba Formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de
inspectie fiscala".
Prezentul Ordin se aplica pentru consemnarea masurilor dispuse de
organele de inspectie fiscala in cadrul actiunilor de inspectie
fiscale/control incepute dupa data de 1 ianuarie 2016.

981 / 30.12.2015

Ordin 4.133

Prezentul Ordin abroga Ordinul nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului
declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de
patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa
verificarii situatiei fiscale personale (in vigoare de la 1 ianuarie 2016).

Ordin 3.733

Prezentul Ordin aproba metodele indirecte de stabilire a veniturilor (i.e.
metoda sursei si utilizarii fondului, metoda fluxurilor de trezorerie si
metoda patrimoniului net), utilizate de organul fiscal cu ocazia verificarii
situatiei fiscale personale, precum si procedura de utilizare a acestora.
Conform actului normativ, pentru verificarea situatiei fiscale personale a
persoanelor fizice, organele fiscale efectueaza urmatoarele activitati
preliminare:
- analiza de risc;
- selectarea persoanelor care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile
documentare;
- verificarea fiscala prealabila documentara.
Daca in urma verificarii fiscale prealabile rezulta o diferenta semnificativa
intre veniturile estimate ca fiind realizate de persoana fizica, calculate in
baza situatiei fiscale personale, si veniturile declarate de aceasta sau de
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platitorii de venit, verificarea continua si se comunica avizul de verificare
persoanei fizice respective.
Selectarea metodei indirecte de stabilire a veniturilor care se utilizeaza in
cadrul verificarii este de competenta organului fiscal.
Prezentul Ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
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934 / 17.12.2015

Actul
normativ
Legea 316

Continut

Prezenta lege aproba Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea
unor acte normative.
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, cu exceptia
celor care sunt emise prin intermediul unui centru de imprimare masiva,
atrage nulitatea acestuia.
Se introduce o noua situatie in ceea ce priveste conditiile pentru
mentinerea valabilitatii esalonarii la plata.

939 / 18.12.2015

Ordin 3.631

Se aproba competenta teritoriala de administrare a contribuabililor, cu
exceptia contribuabililor mari si mijlocii.
Prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

952/ 22.12.2015

Ordin 3.647

Se modifica Ordinul nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de
administrare a marilor contribuabili si Ordinul nr. 3.582/2013 privind
organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. Astfel,
conform noilor reglementari, contribuabilii aflati in procedura de
insolventa sau in inactivitate temporara/declarati inactivi vor fi scosi din
administrarea Directiei competente incepand cu data de 1 februarie a
anului urmator celui in care, dupa caz:
sentinta prin care a fost deschisa procedura insolventei a ramas
definitiva;
contribuabilii au devenit inactivi sau au intrat in inactivitate
temporara.

Ordin 3.648

Ordin privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, Directia generala de administrare a
marilor contribuabili va administra un numar maxim de 1.500 de
contribuabili. Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
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Ordin 3.649

Ordin privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor
mijlocii
Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, directiile generale regionale ale
finantelor publice, prin administratiile pentru contribuabilii mijlocii
constituie la nivelul acestora si Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii,
administreaza un numar maxim de 22.000 de contribuabili.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

964 / 24.12.2015

Ordin 3.740

Prezentul Ordin stabileste conditiile de delegare a competentei de
solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare.
Prevederile prezentului Ordin se aplica in cazul contestatiilor depuse
incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

973 / 29.12.2015

Ordin 3.775

Ordin pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal
central.
Se specifica organul fiscal competent in cazul mai multor categorii de
persoane impozabile nerezidente (cum ar fi: persoanele impozabile
nestabilite in Romania si care au dreptul sa se inregistreze direct in
Romania, contribuabili nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un
sediu permanent etc.).
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

978 / 30.12.2015

Ordin 3.637

Se aproba metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in
contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre
acestia.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

979 / 30.12.2015

Ordin 3.698

Se aproba formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor si a
tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.
Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
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