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LEGEA nr. 358 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea OUG nr. 
50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
(MO 988/2015) 

Legea aprobă ultimele modificări aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fis-
cală prin OUG 50/2015 și totodată introduce noi modificări, clarificări sau redefiniri 
ale unor prevederi din Codul Fiscal.  
În acest sens, se limitează aplicarea măsurilor de simplificare (taxare inversă) în 
ceea ce privește TVA pentru livrările de telefoane mobile, dispozitive cu circuite in-
tegrate, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, aplicabile tranzacțiilor între per-
soane înregistrate în scopuri de TVA în România. Pentru evitarea unor fraude în 
această zonă, măsurile de simplificare (taxare inversă) se aplică numai dacă valoa-
rea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mare sau egală 
cu 22.500 lei.  
Aplicarea taxării inverse nu este opțională, este obligatorie. 

ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-
contabile (MO 910bis/2015) 

Ordinul aprobă normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-
contabile cât și normele specifice de utilizare a acestora.  
Ordinul conține de asemenea, elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină 
documentele financiar-contabile, cât și modelele principalelor documente financiar-
contabile.  
Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor finan-
ciar-contabile. Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare 
al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea 
contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă 
persoană care are obligația gestionării entității respective. 
Noile reglementări intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, dată la care sunt înlocuite 
prevederile vechi date de OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile, 
cât și prevederile OMFP 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-
contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991. 
Practic OMFP 2226/2006 era ordinul ce stabilise normele de întocmire și utilizare a 
facturii, ale avizului de însoțire a mărfii, cât și normele privind regimul intern de 
numerotare a facturii. 
Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financi-
ar-contabile 
Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 
� denumirea documentului; 
� denumirea/numele și prenumele și, după caz, sediul persoanei juridice/adresa 

persoanei fizice care întocmește documentul; 
� numărul documentului și data întocmirii acestuia; 
� menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-

financiare (când este cazul); 
� conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, teme-
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iul legal al efectuării acesteia; 
� datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate, du-

pă caz; 
� numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 

operațiunii economico-financiare. 
Documentele contabile (registre, jurnale, fișe, note etc.) care servesc la prelucrarea, cen-
tralizarea și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare consem-
nate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor infor-
matice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la: 
� denumirea entității; 
� data întocmirii documentului contabil; 
� felul, numărul și data documentului justificativ; 
� sumele corespunzătoare operațiunilor efectuate; 
� conturile sintetice și analitice debitoare și creditoare; 
� semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile. 
În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menționeze și ele-
mentele prevăzute de legislația în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare 
fiscală și capitalul social, după caz. 
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de do-
cument justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de 
normele legale în vigoare. Documentele justificative provenite din tranzacții/ operațiuni 
de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice, pe bază de borderou de achiziție/carnet 
de comercializare, pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dova-
da intrării în gestiune a bunurilor respective. 
În cazul în care documentele se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de 
persoane fizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilita-
te, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau convenții civile, încheiate în acest scop, 
precum și documentul prin care se face dovada plății (dispoziție de plată/încasare, chi-
tanță, ordin de plată, după caz).  
Documentele financiar-contabile pot fi întocmite și într-o altă limbă și altă monedă, dacă 
acest fapt este prevăzut expres printr-un act normativ (ex: factura fiscală poate fi întoc-
mită în orice limbă a UE, dar trebuie asigurată traducerea). 
În condițiile în care documentele financiar-contabile (documentele justificative și docu-
mentele contabile) sunt întocmite și preluate în contabilitate prin utilizarea sistemelor 
informatice de prelucrare automată a datelor, semnătura nu constituie element obligato-
riu. În astfel de situații trebuie să se stabilească prin proceduri proprii modalități de 
identificare a persoanelor care au inițiat, dispus și aprobat, după caz, efectuarea operați-
unilor respective. 
Documentele financiar-contabile pot fi prezentate ca documente pe suport hârtie sau în 
format electronic, cu condiția întocmirii acestora potrivit prezentelor norme. 
Prin document în format electronic se înțelege documentul care conține informațiile pre-
văzute de prezentele norme și care a fost emis și primit în format electronic. 
Externalizarea contabilității 
În cazul în care prelucrarea documentelor financiar-contabile se face de către terți 
(persoane fizice sau juridice), în relațiile dintre terți și entitățile beneficiare este necesar 
ca, pentru efectuarea corespunzătoare a înregistrărilor în contabilitate, să se respecte 
următoarele reguli: 
� documentele justificative să fie întocmite corect și la timp de către entitățile benefici-

are, acestea răspunzând de realitatea datelor înscrise în documentele respective; 
� documentele contabile, întocmite de terți pe baza documentelor justificative, trebuie 

predate entităților beneficiare, împreună cu documentele justificative, la termenele 
stabilite prin contractele sau convențiile civile încheiate, terții răspunzând de corecti-
tudinea prelucrării datelor. 

Regimul intern de numerotare 
Entitățile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-contabile, 
astfel: 
� persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității vor desemna, 

prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuții 

Noi reglementări 
pentru documentele 
financiar-contabile 
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privind alocarea și gestionarea numerelor aferente; 
� fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie 

ce trebuie să fie secvențial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va ține 
cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.; 

� entitățile vor emite proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere ori serii, 
după caz, prin care se va menționa, pentru fiecare exercițiu financiar, care este numă‐
rul sau seria de la care se emite primul document. 

Factura 
Factura este document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a operațiu‐
nilor economice.  
Pentru operațiunile economice pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, nu există 
obligația întocmirii facturii, înregistrarea în contabilitate a acestora se efectuează pe baza 
contractelor încheiate între părți și a documentelor financiar‐contabile sau bancare care 
să ateste acele operațiuni, cum sunt: aviz de însoțire a mărfii, chitanță, dispoziție de pla‐
tă/încasare, extras de cont bancar, notă de contabilitate etc., după caz. 
Toate operațiunile privind factura (întocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) 
se efectuează conform prevederilor Codului fiscal și ale Normelor metodologice de aplica‐
re a acestuia. 
Păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente 
financiar-contabile 
Termenele de păstrare a documentelor financiar contabile rămân nemodificate, astfel: 
� 50 ani pentru statele de salarii 
� 10 ani pentru registrele și celelalte documente financiar contabile 
� 5 ani pentru o listă de 25 de documente, din care amintim: NIR, bon de consum, fișă 

de magazie, lista de inventariere, ordin de deplasare, angajament de plată etc. 
Sunt prevăzute reglementări extinse privind arhivarea și păstrarea documentelor. 
Registrele obligatorii pentru contabilitatea în partidă dublă 
Registrele obligatorii rămân Registrul jurnal, Registrul inventar și Cartea mare. Acestea 
se pot prezenta sub formă de registre, foi volante sau listări informatice, după caz. Nume‐
rotarea paginilor registrelor se face în ordine crescătoare, iar volumele se numerotează în 
ordinea completării lor. 
Se face precizarea că Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fișa de cont pentru opera‐
țiuni diverse. 
Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea 
financiar-contabilă 
Pe perioada neprescrisă se va organiza o gestiune a versiunilor, modificărilor, corecturilor 
și schimbărilor de sistem informatic, produse‐program și sistem de calcul. 
Dacă entitatea, în cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de pre‐
lucrare a datelor, trebuie să se efectueze o reconciliere între datele arhivate și versiunile 
noi ale produselor‐program și ale echipamentelor de calcul. 
Arhivele pe suport magnetic trebuie actualizate periodic pentru a asigura accesibilitatea 
datelor. 

ORDIN nr. 3495 din 2 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conținu-
tului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" (MO 
914/2015) 

Ordinul aprobă noul model și conținutul formularului (014) "Notificare privind modifica‐
rea anului fiscal", cod 14.13.03.14. 
Formularul (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" se utilizează de către con‐
tribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal. Acesta se depune la 
organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat 
sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz. 
Formularul nu se poate depune prin mijloace electronice, depunerea sa se face la registra‐
tura organului fiscal sau prin scrisoare recomandată. 

LEGE nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016 (MO 
941/2015) 

Cerințe noi privind 

programele 

informatice folosite 

în activitatea 

financiar-contabilă 
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Salariul mediu   
brut  lunar, valabil 
pentru plafonarea 

CAS în 2016, este de 
2.681 lei 

LEGE nr. 340 din 18 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2016 (MO 942/2015) 
Legea aprobă bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.  
Conform noului buget pentru anul 2016, câștigul salarial mediu brut utilizat la funda‐
mentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei (de la 
2.415 lei în 2015). Reamintim că salariul mediu brut influențează plafonul maxim al ba‐
zei la care se calculează CAS datorat de angajați, aceasta fiind limitată la plafonul de 5 
salarii medii brute. 
Cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratului sau pensionarului este de 
2.681 lei, iar pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului de 1.341 
lei. 
În anul 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei. 

HOTĂRÂREA nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe țară garantat în plată (MO 987/2015) 
Hotărârea stabilește nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, apli‐
cabil de la 1 mai 2016,  la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 
ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei pe oră. 

ORDIN nr. 3250 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea 
Ordinului președintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și 
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor 
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (MO 
905/2015) 
Ordinul aprobă noul format al declarației 101 privind impozitul pe profit.  
Declarația se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, inclusiv sediile 
permanente aparținând persoanelor juridice străine. Declarația este depusă și de per‐
soanele juridice străine care obțin venituri din proprietăți imobiliare situate în România 
sau care realizează venituri din vânzarea titlurilor de participare deținute la persoane 
juridice române.  
Un element de noutate introdus prin acest nou formular este utilizarea sa de persoanele 
juridice rezidente în alte state membre ce obțin venituri din dobânzi în România și op‐
tează pentru impozitarea acestor venituri cu impozit pe profit, față de impozitarea veni‐
turilor nerezidenților.  
Termene de depunere: 
� Pentru contribuabilii la care anul fiscal = anul calendaristic 

ο 25 februarie 2016: organizațiile nonprofit, contribuabili care obțin venituri majori‐
tare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticul‐
tură 

ο 25 martie 2016: pentru celelalte categorii de contribuabili. 
� Pentru contribuabilii care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, 

se păstrează aceleași termene, prin raportare la sfârșitul anului fiscal modificat. 
Exemplu: un contribuabil care are anul fiscal de la 1 aprilie N la 31 martie N+1, care 
nu se încadrează în excepții, va avea ca termen de depunere a declarației 101 ziua de 
25 iunie N+1.  

Certificarea declarației 101 este opțională atât conform prevederilor din actualul Cod de 
procedură fiscală cât și conform prevederilor de la art. 104 din noul Cod de procedură 
fiscală. 
Depunerea declarației certificate nu este obligatorie însă este permisă persoanelor inte‐
resate în realizarea acestei certificări. Certificarea declarației fiscale de către un consul‐
tant fiscal reprezintă însă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul 
fiscal central în scopul selectării contribuabililor pentru inspecția fiscală 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor terme‐
ne, precum și unele măsuri fiscal‐bugetare (MO 923/2015) 
Ordonanța modifică mai multe acte normative, menționăm mai jos doar modificările 
aduse legislației privind casele de marcat și Codului Fiscal. 
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Casele de marcat 
Ordonanța aduce modificări OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Astfel, se face precizarea că procedura de 
conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de 
supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se va aproba prin ordin ANAF, până la da‐
ta de 1 februarie 2018. 
Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuito‐
rilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data 
de 1 ianuarie 2017. Comercializarea vechilor case de marcat se va putea face până la 31 
decembrie 2016.  
Începând cu data de 1 octombrie 2016 se vor autoriza numai distribuitori pentru noile 
case de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic. Anterior, termenul era 1 aprilie 
2016. 
Pentru contribuabili, trecerea obligatorie la noile case de marcat electronice fiscale se va 
face astfel: 
� începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru marii contribuabili; 
� începând cu data de 1 iulie 2017 pentru contribuabilii mijlocii; 
� începând cu data de 1 noiembrie 2017 pentru contribuabilii mici. 
Modificări aduse Codului Fiscal 
Se face precizarea că, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de cal‐
cul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), o reprezintă numai partea de 
venit care depășește valoarea unui punct de pensie, întregită prin rotunjire în plus la un 
leu. În cazul pensionarilor care obțin venituri din pensii și din alte state, calculul CASS 
datorată se face de organul fiscal în baza declarației specifice prevăzute la art. 130 alin. 
(4) sau a declarației privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz. 

ORDIN nr. 3604 din 9 decembrie 2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de 
corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA (MO 926/2015) 
Ordinul aprobă Instrucțiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA, 
cât și modelul și conținutul formularului "Decizie privind respingerea solicitării de co‐
rectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată". 
Se face precizarea că prevederile acestui ordin nu se aplică pentru corectarea erorilor de 
înregistrare a TVA în evidențele persoanelor impozabile, caz în care se aplică prevederile 
Codului Fiscal referitoare la corectarea de către contribuabili a deconturilor de TVA. 
Deconturile de TVA pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către 
organul fiscal competent, la inițiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile. 
Ce erori materiale se pot corecta? 
� erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea 

unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul pe‐
rioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din 
decontul perioadei fiscale anterioare) etc.; 

� înregistrarea în decont a diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, consta‐
tate de organele de control, în alte rânduri decât cele stabilite prin reglementările 
legale în materie; 

� erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor 
solicitate la rambursare în perioada anterioară. 

� eroarea prin omisiune de a nu bifa caseta din decontul de TVA referitoare la solicita‐
rea rambursării soldului sumei negative a TVA. În această situație, cererea se depune 
până la data depunerii decontului de TVA aferent perioadei fiscale următoare, dar nu 
mai târziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont. 

Când se poate face corecția? 
� în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale prevăzut 

de Codul de Procedură Fiscală 
� în baza dispoziției de măsuri comunicate de organul de inspecție fiscală. Nu se poate 

face corecția pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru 
care este în curs de derulare o inspecție fiscală. 

 

Noua procedură 
pentru corectarea 
erorilor materiale 
din deconturile de 

TVA 
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Corecții făcute din inițiativa organului fiscal 
� în cazul în care în decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv eroare de 

calcul sau preluarea eronată a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evi‐
dențele de TVA), corectarea se va efectua, din oficiu, de compartimentul de speciali‐
tate; 

� dacă în decont se constată erori a căror cauză nu poate fi stabilită, compartimentul 
de specialitate va notifica în scris persoana impozabilă și va solicita prezența aceste‐
ia la sediul său, cu documente justificative, pentru a da informații și lămuriri nece‐
sare corectării erorilor semnalate.  

Cum sunt tratate diferențele rezultate în urma corecției? 
În situația în care, în urma corectării erorilor, rezultă: 
� o sumă negativă de TVA, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fis‐

cale următoare comunicării deciziei de corectare, la secțiunea "Regularizări", rândul 
"Soldul sumei negative a TVA reportată din perioada precedentă, pentru care nu s‐a 
solicitat rambursare". 

� o sumă pozitivă de TVA, persoana impozabilă o va prelua în decontul perioadei fisca‐
le următoare comunicării deciziei de corectare, la secțiunea "Regularizări", rândul 
"Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente neachitată până la 
data depunerii decontului de TVA". Termenul de plată a diferenței pozitive de TVA se 
stabilește, potrivit reglementărilor legale, în funcție de data comunicării deciziei de 
corectare. 

ORDIN nr. 3834 din 29 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclara‐
re (MO 984/2015) 
Începând cu 2016, prin noul Cod de Procedură Fiscală a fost introdus un nou element 
accesoriu, sancționator: penalitatea de nedeclarare. Aceasta este stabilită la nivelul a 
0,08% pe zi de întârziere și se datorează în cazul obligațiilor fiscale principale nedecla‐
rate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție 
fiscală prin decizii de impunere. Pentru acestea nu se mai datorează și penalitatea de 
întârziere, dar se datorează dobânzile de întârziere.  
Excepții de la cazurile pentru care se stabilesc penalitățile de nedeclarare 
Organul fiscal nu stabilește penalitate de nedeclarare dacă: 
a) penalitatea de nedeclarare datorată pentru creanțele fiscale principale stabilite su‐

plimentar de organele de inspecție fiscală, este mai mică de 50 lei 
b) obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/

plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere rezultă 
din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, po‐
trivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opi‐
nii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central. 

Plafonarea penalității 
Penalitatea de nedeclarare se calculează până ce cuantumul acesteia atinge nivelul obli‐
gației fiscale principale la care se aplică. 
Termen de plată 
Termenul de plată al penalităților de nedeclarare calculate de către organul fiscal com‐
petent prin decizii emise, se stabilește în funcție de data comunicării acestor decizii, as‐
tfel: 
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1‐15 din lună, termenul de plată 

este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16‐31 din lună, termenul de plată 

este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 
Reducerea penalității de nedeclarare 
Pentru obligațiile fiscale principale care au fost stinse prin plată, compensare sau prin 
eșalonare la plată, penalitățile de nedeclarare rămase nestinse se reduc cu 75%, la cere‐
rea contribuabilului depusă la organul fiscal central competent. 
 

Penalitatea de 
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Majorarea penalității de nedeclarare 
Pentru obligațiile fiscale principale rezultate ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziu‐
ne fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii, penalitățile de nedeclarare da‐
torate se majorează cu 100%. 
Aspecte procedurale 
Deciziile de impunere se emit trimestrial, pentru toți debitorii, cu excepția: 
a) debitorilor care înregistrează obligații fiscale care fac obiectul înlesnirilor la plată; 
b) debitorilor care înregistrează obligații fiscale născute anterior sau ulterior datei în‐

registrării hotărârii de dizolvare în registrul comerțului; 
c) debitorilor cărora li s‐a deschis procedura insolvenței, pentru care nu se calculează 

obligații fiscale accesorii pentru creanțele născute anterior deschiderii procedurii, cu 
câteva excepții; 

d) debitorilor declarați insolvabili care nu au venituri și bunuri urmăribile. 
Deciziile se emit după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înre‐
gistrate obligații fiscale principale, în cazul în care cuantumul penalităților de nedeclara‐
re nu depășește o următoarele limite: 
� 1.500 lei, în cazul marilor contribuabili 
� 1.000 lei, în cazul contribuabililor mijlocii 
� 500 lei, pentru restul contribuabililor persoane juridice 
� 100 lei, pentru persoane fizice. 

ORDIN nr. 3497 din 2 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înre‐
gistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (MO 912/2015) 
Ordinul aprobă procedura privind emiterea și comunicarea unor acte administrative 
pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită.  
Anularea creanțelor fiscale sub 40 lei 
Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 
31 decembrie a anului, al căror plafon prevăzut la art. 266 (5) din noul Cod de procedură 
fiscală este mai mic de 40 lei, se scad din evidențele fiscale în primele 7 zile ale anului 
următor. Plafonul de 40 lei se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de 
debitori. 
Creanțele fiscale restante reprezintă suma totală a obligațiilor fiscale datorate și neachi‐
tate de către un debitor. 
Deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de 
întârziere, somațiile și titlurile executorii se vor emite după scăderea din evidențele fis‐
cale a creanțelor fiscale menționate mai sus.  
Ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 și abrogă prevederile aplicabile în prezent, 
reglementate de Ordinul președintelui ANAF 2289/2010. 
Scopul acestei măsuri este de a eficientiza activitatea de recuperare a creanțelor fiscale, 
prin concentrare asupra celor semnificative și nu prin irosirea resurselor asupra unor 
creanțe la care costurile de recuperare ar depăși valoarea acestora.  
Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin care se insti‐
tuie dobânzi și penalități de întârziere 
Conform noii proceduri, deciziile de impunere pentru obligațiile fiscale accesorii cu va‐
loare mică se vor emite trimestrial, pentru toți debitorii, cu excepția celor ce beneficiază 
de înlesniri la plată, au intrat în dizolvare sau insolvență. 
Astfel, se consideră mai eficientă o colectare periodică a sumelor accesorii față de siste‐
mul actual de notificare imediată. 
Pentru obligațiile fiscale cu scadență până la 01 iulie 2013, deciziile se emit astfel: 
a) trimestrial, pentru dobânzi; 
b) o singură dată pentru penalități, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligațiile 

nestinse. 
În cazul în care cuantumul total al obligațiilor fiscale accesorii nu depășește limita de 
mai jos, deciziile se emit după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au 
fost înregistrate obligații restante. Limitele sunt: 
a) când suma nu depășește 1500 lei, pentru debitorul care este mare contribuabil 

O nouă procedură 
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neschimbate 

b) când suma nu depășește 1000 lei, pentru contribuabilul mijlociu 
c) când suma nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de contribuabili 
d) când suma nu depășește 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică. 

ORDIN nr. 501 din 2 noiembrie 2015 privind pragurile valorice Intrastat 
pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bu‐
nuri în anul 2016 (MO 858/2015) 
Ordinul aprobă pragurile valorice Intrastat pentru anul 2016, astfel:  
� 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri  
� 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. 
Operatorii economici care în cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu sta‐
tele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două flu‐
xuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intras‐
tat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică de‐
clarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2016. 
În cursul anului 2016 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici 
care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la în‐
ceputul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2016. Acești operatori econo‐
mici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din 
luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2016 a expedierilor și/sau a intro‐
ducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pen‐
tru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri. 

ORDIN nr. 4120 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucțiunilor 
pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri și achi‐
ziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) și art. 273 
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 981/2015) 

ORDIN nr. 3698 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de 
înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care 
formează vectorul fiscal (MO 979/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoare‐
lor formulare: 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pen‐

tru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pen‐

tru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice ro‐

mâne și străine care dețin cod numeric personal (020) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care 

nu dețin cod numeric personal (030) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pen‐

tru instituții publice (040) 
� Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pen‐

tru sediile secundare (060) 
� Declarație privind sediile secundare (061) 
� Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pen‐

tru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau 
exercită profesii libere (070) 

� Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 
� Certificat de înregistrare fiscală. 
Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în 
vectorul fiscal sunt: 
� taxa pe valoarea adăugată 
� impozitul pe profit 
� impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
� accizele 
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� impozitul la țițeiul din producția internă 
� impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor 
� contribuția pentru asigurări sociale de sănătate 
� contribuția de asigurări pentru șomaj 
� contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuția de asigurări sociale 
� contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 
� contribuția pentru concedii și indemnizații 
� redevențele miniere 
� redevențele petroliere 
� contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 
� impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural 
� impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării pre‐

țurilor din sectorul gazelor naturale 
� impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele de‐

cât gazele naturale 
� impozitul pe construcții 
� taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc. 

ORDIN nr. 3605 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea Or‐
dinului președintelui ANAF  52/2012 pentru aprobarea modelului și conținu‐
tului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal (MO 926/2015) 
Ordinul modifică următoarele declarații fiscale și instrucțiunile de completare și depu‐
nere: 
� formularul 200 "Declarație privind veniturile realizate din România" 
� formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" 
� formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigu‐

rile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" 
� formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România 

de persoanele fizice" 
� formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străină‐

tate de persoanele fizice". 
Declarația 200  
Se depune până pe data de 25 mai 2016 pentru anul 2015. Aceasta va fi depusă de per‐
soanele fizice ce realizează individual sau printr‐o asociere venituri în bani sau în natură 
din următoarele categorii de venituri – activități independente, cedarea folosinței bunu‐
rilor, transferul titlurilor de valoare la societăți deschise, vânzare de valută la termen, 
silvicultură. 
Declarația va fi depusă și persoanele fizice ce realizează anumite venituri din jocuri de 
noroc, respectiv cele pentru care, conform noilor reglementări, nu se mai realizează im‐
pozitarea prin stopaj la sursă. 
Declarația 200 se va depune și de către persoanele fizice rezidente într‐un alt stat mem‐
bru al UE, iar acestea decid regularizarea impozitului pe venit în România potrivit Codu‐
lui fiscal. 
Formularul este de asemenea actualizat pentru situația persoanelor fizice cu handicap 
grav sau accentuat ce beneficiază de scutirea la impozitul pe venit conform reglementă‐
rilor fiscale din anul 2015. 
Persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente pot direcționa 2% din 
impozitul datorat către diverse entități publice, procedură de altfel cunoscută și aplicată 
frecvent în ultimii ani. Formularul declarației este adaptat pentru această posibilitate. 
Declarația 200 se poate depune la registratura organului fiscal sau prin transmitere cu 
poșta cu confirmare de primire, dar și prin mijloace electronice. 
Persoanele fizice nerezidente ce optează la regularizarea impozitului în România, trebuie 
să anexeze la declarație, certificatul de rezidență fiscală ce atestă statul de rezidență al 
persoanei fizice. 
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Declarația 201  
Declarația este depusă de persoanele fizice rezidente în România, ce realizează venituri 
din străinătate, ce sunt impozabile în România, potrivit Codului fiscal. Termenul de de‐
punere este 25 mai a anului următor pentru anul încheiat. 
Principalele categorii de venituri realizate în străinătate care fac obiectul declarării prin 
această declarație sunt: 
� venituri din dividende 
� venituri din dobânzi 
� venituri din profesii independente 
� venituri din drepturi de proprietate intelectuală. 
Declarația 205  
Declarația se depune până în ultima zi a lunii februarie din anul 2016 pentru veniturile 
aferente anului 2015. 
Formularul se depune pentru toate tipurile de venituri la care se aplică un impozit pe 
venit prin stopaj la sursă cum ar fi: 
� venituri din salarii 
� venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
� venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile și a con‐

tractelor de agent 
� venituri din activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară și extrajudiciară 
� venituri din activități independente realizate într‐o formă de asociere cu o persoană 

juridică, microîntreprindere 
� venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la 

termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare 
� venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patri‐

moniul afacerii; 
� câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile 

mobiliare în cazul societăților închise 
� venituri din dividende 
� venituri din dobânzi; 
� câștiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise și al părților 

sociale 
� venituri din lichidarea persoanei juridice 
� venituri din premii 
� venituri din jocuri de noroc 
� venituri din pensii 
� venituri din arendare 
� venituri din alte surse. 
În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți pri‐
vind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular. 
Rămânem surprinși că nu au fost scoase din sfera declarației 205, veniturile din salarii, 
acestea fiind deja raportate în declarațiile lunare D112 la nivel de beneficiar de venit, 
fiind deja în evidența ANAF. 
ATENȚIE: Declarațiile D205 rectificative cuprind numai pozițiile corectate, declara‐
te eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în 
declarația inițială. În cazul în care declarația se corectează prin eliminarea unei poziții 
declarate eronat în declarația inițială, se va repeta poziția respectivă și se va înscrie ci‐
fra zero în secțiunea corespunzătoare venitului. 

ORDIN nr. 3622 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a 
contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice (MO 943/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a următoarelor for‐
mulare: 
� 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" și "Fișa capacității de caza‐

re" 
� 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de 

venit" și "Anexa nr. ... la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse 
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pe bază de norme de venit" 
� 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice 

care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și 
asimilate salariilor din străinătate" 

� 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juri‐
dică și entități supuse regimului transparenței fiscale" 

� 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din 
străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România 
și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor 
consulare acreditate în România" 

� 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/
contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale", și anexa 
nr. 1 "Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit", 
respectiv anexa nr. 2 "Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări so‐
ciale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale"; 

� 650 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigu‐
rări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor" și anexa 
"Situație privind stabilirea contribuției lunare de asigurări sociale de sănătate". 

Formularele prevăzute mai sus se utilizează pentru declararea veniturilor realizate înce‐
pând cu 1 ianuarie 2016 și stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit pe venit și 
contribuții sociale. 
Formularul 220  
Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual 
sau într‐o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse im‐
pozitului pe venit, provenind din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu 
excepția veniturilor din arendă, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și 
piscicultură. 
Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel: 
a) în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care 

realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole impu‐
se în sistem real, venituri din silvicultură și piscicultură și care încep o activitate în 
cursul anului fiscal; 

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregis‐
trarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează 
venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 con‐
tracte de închiriere, inclusiv; 

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau 
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice 
încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul 
contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor 
situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 
1 și 5 camere, inclusiv; 

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor 
care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin‐
țe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere 
inclusiv, impuși pe baza normelor de venit, și care, în cursul anului fiscal, depășesc 
numărul de 5 camere de închiriat; 

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri 
din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care, în anul fiscal 
anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al su‐
mei de 100.000 euro și au obligația determinării venitului net anual în sistem real, 
începând cu anul fiscal următor; 

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul rea‐
lizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi și cei care 
au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din 
motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față 
de anul fiscal anterior; 

Noi formulare 
pentru declararea 

veniturilor 
persoanelor fizice 



Pagina 12 

Newsletter 

 © 2016 APEX Team International 

Noi formulare       
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g) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care în anul 2015 au 
realizat venituri din activități independente cu regim de reținere la sursă a impozitu‐
lui, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, iar începând cu 
anul 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimbă regimul fiscal; 

h) în termen de 30 de zile de la data încadrării în categoria persoanelor fizice care rea‐
lizează venituri din pensii provenite dintr‐un alt stat, cu respectarea prevederilor 
legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acorduri‐
lor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. 

Formularul 222  
Declarația se completează și se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă 
entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice, care desfășoară activitate în 
România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate. 
În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprin‐
se: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu 
sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în Româ‐
nia etc. Declarația se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării 
activității în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 30 de 
zile de la data producerii evenimentului. 

ORDIN nr. 2727 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului unor formulare de declarații informative (MO 924/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare pentru următoarele 
formulare: 
� "Declarație informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salarii‐

lor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, 
rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în Româ‐
nia" (formular 402) 

� "Declarație informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezi‐
denți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" (formular 
403). 

Noul formular 402 se va depune până în ultima zi a lunii februarie a anului următor de 
către plătitorii de venituri din activități dependente, fiind particularizat pentru impozi‐
tul pe venit datorat de nerezidenți. 
Persoanele pentru care se completează această declarație informativă, sunt persoanele 
fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care: 
au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului 
individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar și din orice alte activități 
dependente; 
au realizat venituri de la entitățile raportoare din România, în calitate de administratori 
sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activității de conducere și administrare (de 
exemplu administratori, membrii directoratului etc.). 
Formularul 403 se va depune până în ultima zi a lunii februarie a anului următor, 
pentru informații referitoare la produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți 
ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României de către asigurator. 
Asigurătorii transmit ANAF, prin completarea declarației informative, informații necesa‐
re realizării schimbului automat de informații, cu privire la rezidenți ai altor state mem‐
bre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, 
contractant (titular) în cadrul unor polițe de asigurări de viață încheiate pe teritoriul 
României. 
Ambele declarații se depun la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată 
în evidența fiscală. 

ORDIN nr. 3655 din 15 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului, conținu‐
tului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 600 
"Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria per‐
soanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" (MO 938/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și  instrucțiunile de completare a formularului 600 
"Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigu‐
rate obligatoriu în sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03. 
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Declarația 600 se depune de persoanele obligate să se asigure în sistemul public de pen‐
sii, potrivit art. 148 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, înce‐
pând cu data de 1 ianuarie 2016. 

ORDIN nr. 3628 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru înde‐
plinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fis‐
cal" (MO 934/2015) 
Ordinul aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a formularului (089) 
"Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 
alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", cod: 14.13.01.02/89, valabile de la 1 ianuarie 
2016. 
Formularul (089) se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA, stabilite în România, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, 
eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror acti‐
vitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă re‐
vânzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, 
respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie‐
noiembrie a anului calendaristic. 
Formularul (089) se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 de‐
cembrie a fiecărui an, și este valabil pentru toate achizițiile de energie electrică efectua‐
te în anul următor. 
Reamintim că în conformitate cu prevederile art. 331 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, se 
aplică taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană 
impozabilă, stabilit în România. 
Declarația este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul ca‐
lendaristic următor celui în care se depune declarația. 

ORDIN nr. 3635 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de depu‐
nere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul 
fiscal, precum și a Procedurii privind schimbul de informații între ANAF și 
Camera Consultanților Fiscali (MO 938/2015) 
Ordinul aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare 
întocmit de consultantul fiscal și respectiv Procedura privind schimbul de informații în‐
tre ANAF și Camera Consultanților Fiscali. 
Noile prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. 
În ceea ce privește procedura privind schimbul de informații între ANAF și Camera Con‐
sultanților Fiscali, aceasta are scopul asigurării schimbului de informații către ANAF, cu 
privire la membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care pot certifica declarații 
fiscale și modul de realizare a acestei activități. 
Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întoc‐
mit de consultantul fiscal 
Nota de certificare se întocmește de către consultanții fiscali care sunt înscriși ca 
membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală. 
Se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titu‐
lar al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal. Depunerea se face la or‐
ganul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabi‐
lul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată 
sau ulterior depunerii acesteia. 
Nota de certificare conține în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului 
fiscal, precum și elemente cum ar fi: 
cuantumul și natura creanței fiscale declarate, în cazul declarațiilor prevăzute la art. 102 
alin. (2) din Codul de procedură fiscală; 
cuantumul bazei de impozitare și natura creanței fiscale la care se referă aceasta, dacă 
legea prevede declararea acestora; 
orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile im‐
pozabile, dacă legea prevede declararea acestora. 

O nouă procedură 
privind certificarea 
declarațiilor fiscale 
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Certificatul de 
atestare fiscală se 
va emite în 3 zile 

lucrătoare 

În situația în care se certifică o declarație rectificativă, în nota de certificare se mențio‐
nează natura creanței, precum și cauzele care au generat rectificarea.  
În situația în care se certifică o declarație cu rezerve, în nota de certificare se mențio‐
nează motivația acesteia. 
În situația în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consi‐
deră că certificarea vizează toate operațiunile/informațiile referitoare la respectivul tip 
de impozit/venit/taxă aferente declarației fiscale certificate. 
În situația în care organul fiscal constată, din conținutul notei de certificare, că certifi‐
carea vizează doar anumite operațiuni/informații, se consideră că declarația fiscală afe‐
rentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată. 
Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție 
pe portalul ANAF și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.  

ORDIN nr. 3654 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea procedurii de eli‐
berare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații buge‐
tare, precum și a modelului și conținutului acestora (MO 954/2015) 
Ordinul aprobă noul model al « Certificatului de atestare fiscală » și al « Cererii de eli‐
berare a certificatului de atestare fiscală », cât și procedura de eliberare a certificatului.  
Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depune‐
rii cererii/adresei de eliberare a acestuia. În situația contribuabilului/plătitorului supus 
unei inspecții fiscale și care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în sco‐
pul radierii din registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emi‐
te în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei 
de nemodificare a bazei de impozitare, după caz. 
În cazul contribuabililor mari și mijlocii, definiți potrivit legii, care solicită eliberarea 
certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanță, organul fiscal 
central competent emite certificatul de atestare fiscală și îi comunică contribuabilului în 
aceeași modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de 
atestare fiscală și îl prezintă organului fiscal central în a cărei rază teritorială acesta își 
are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certifica‐
rea se efectuează prin semnarea de către conducătorul organului fiscal central și aplica‐
rea ștampilei. 

ORDIN nr. 3631 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea competenței terito‐
riale de administrare (MO 939/2015) 
Ordinul aprobă competența teritorială de administrare a contribuabililor, cu excepția 
contribuabililor mari și mijlocii, valabilă de la 1 ianuarie 2016. 

ORDIN nr. 3647 din 15 decembrie 2015 privind modificarea unor ordine ale 
președintelui ANAF în domeniul organizării activității de administrare a 
contribuabililor mari și mijlocii (MO 952/2015) 
Ordinul modifică prevederile existente în domeniul administrării contribuabililor mari și 
mijlocii. 
Astfel, modificarea încadrării unui contribuabil în categoria contribuabililor mari sau a 
celor mijlocii se va face începând cu 1 februarie a anului următor (anterior schimbarea 
încadrării se făcea de la 1 ianuarie a unui an). 

ORDIN nr. 3649 din 15 decembrie 2015 privind organizarea activității de ad‐
ministrare a contribuabililor mijlocii (MO 952/2016) 
Este stabilit un număr de 22.000 contribuabili care vor intra de la 1 februarie 2016 în 
categoria contribuabililor mijlocii. Contribuabilii mijlocii sunt selectați potrivit criteriu‐
lui de bază reprezentat de cifra de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la 
data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea. 
În categoria contribuabililor mijlocii intră și contribuabilii nerezidenți pentru care con‐
tribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului 
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și membrii aparținând grupului 
fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, indiferent dacă 
aceștia îndeplinesc sau nu criteriul de selecție, și al cărui reprezentant este contribuabil 
mijlociu. 
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Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de către administrațiile 
pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul regiunii și de către Administrația fis‐
cală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor 
Publice București, după caz, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contribua‐
bilul care le‐a înființat. 

ORDIN nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea activității de ad‐
ministrare a marilor contribuabili (MO 952/2015) 
Începând cu data de 1 februarie 2016, Direcția generală de administrare a marilor contri‐
buabili administrează un număr maxim de 1.500 de contribuabili, persoane juridice ro‐
mâne înființate potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, inclusiv entitățile 
rezultate în urma fuziunii cu alți contribuabili și sucursalele contribuabililor persoane 
juridice străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, precum și regiile 
autonome, companiile și societățile naționale și societățile comerciale cu capital majori‐
tar sau integral de stat, inclusiv institutele naționale de cercetare‐dezvoltare. 
În categoria marilor contribuabili intră și contribuabilii nerezidenți pentru care contri‐
buabilii mari au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, precum și membrii 
aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul 
fiscal, indiferent dacă aceștia îndeplinesc sau nu criteriile de selecție, și al cărui repre‐
zentant este mare contribuabil. 
Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcția generală de ad‐
ministrare a marilor contribuabili. 
Criteriile de selecție în categoria marilor contribuabili sunt : 
a) Criteriul de bază este cifra de afaceri raportată în situațiile financiare încheiate la 

data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.  
b) Criteriul specific de activitate desfășurată: BNR, societăți bancare, societățile de asi‐

gurări, societățile de investiții financiare, Societatea Română de Televiziune, Societa‐
tea Română de Radiodifuziune 

c) Criteriul investițional 
Prin derogare de la criteriul cifrei de afaceri se înregistrează ca mari contribuabili con‐
tribuabilii nou‐înființați care, la data înființării, se angajează prin declarație pe propria 
răspundere să realizeze investiții, într‐o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la 
data înființării, a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro. 
După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectați în funcție de criteriul ci‐
frei de afaceri. Contribuabilii vor depune declarația pe propria răspundere la organul 
fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în 
termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării lor la registrul comerțului. 

LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu carac‐
ter ocazional desfășurate de zilieri*) – Republicare (MO 947/2015) 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura in‐
solvenței persoanelor fizice (Mo 962/2015) 
Se amână termenul de intrare în vigoare a Legii 151/2015 privind procedura insolvenței 
persoanelor fizice până la data de 31 decembrie 2016. 

ORDIN nr. 513 din 13 noiembrie 2015 privind modificarea și completarea 
Clasificării ocupațiilor din România ‐ nivel de ocupație (șase caractere), 
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al 
președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 
892/2015) 
Ordinul aduce completări nomenclatorului privind Clasificarea ocupațiilor din România, 
fiind introduse 6 noi ocupații. 

LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Ro‐
mânia și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la Bucu‐
rești la 27 februarie 2015 (MO 953/2015) 

Administrarea 
diferitelor categorii 

de contribuabili 
noi criterii de 

selecție  
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Noi reglementări    
și formulare în 
activitatea de 

inspecție fiscală 

ORDIN nr. 3730 din 21 decembrie 2015 privind organizarea și funcționarea 
Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în dome‐
niul asistenței reciproce la recuperare, precum și cu Comisia Europeană 
(MO 959/2015) 

ORDIN nr. 3696 din 16 decembrie 2015 pentru stabilirea unor competențe de 
exercitare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării (MO 947/2015) 
Ordinul stabilește că, de la 1 ianuarie 2016, Direcția generală control venituri persoane 
fizice este organ fiscal competent, pentru exercitarea inspecției fiscale privind impozitul 
pe venit, asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, 
pe întregul teritoriu al țării. 

ORDIN nr. 3695 din 16 decembrie 2015 privind competenta de exercitare a 
verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia 
(MO 947/2015) 
Ordinul stabilește că, de la 1 ianuarie 2016, organul fiscal competent pentru exercitarea 
verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia, pe întregul 
teritoriu al țării, este Direcția generală control venituri persoane fizice. 

ORDIN nr. 3711 din 18 decembrie 2015 privind modelul și conținutul formu‐
larelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală (MO 
965/2015) 

ORDIN nr. 3710 din 18 decembrie 2015 privind modelul și conținutul Rapor‐
tului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice (MO 967/2015) 
Ordinul reglementează modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală (RIF) întoc‐
mit la persoane juridice, modul de întocmire și de prezentare a informațiilor în RIF. Se 
fac precizări referitoare și la capitolul privind informațiile despre dosarul prețurilor de 
transfer și modul în care inspectorii vor trata acest subiect în RIF. 

ORDIN nr. 3706 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca 
urmare a inspecției fiscale" (MO 968/2015) 

ORDIN nr. 3707 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca 
urmare a inspecției fiscale" (MO 968/2015) 

ORDIN nr. 3708 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului "Decizie de impunere provizorie privind obligațiile fis‐
cale principale" (MO 968/2015) 

ORDIN nr. 3709 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului "Decizie de impunere privind obligațiile fiscale princi‐
pale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecți‐
ei fiscale la persoane juridice" (MO 968/2015) 

ORDIN nr. 3736 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
emiterea soluției fiscale individuale anticipate, precum și conținutul cererii 
pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (MO 964/2015) 
Ordinul reglementează noua procedură privind emiterea soluției fiscale individuale anti‐
cipate aplicabilă de la 1 ianuarie 2016.  

ORDIN nr. 4087 /2069 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea unui for‐
mular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, 
desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 pri‐
vind Codul fiscal (MO 972/2015)  
Se aprobă modelul Declarației fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile re‐
zidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice. 
Termenul de depunere este 31 martie 2016.  
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ORDIN nr. 3735 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurii privind 
emiterea și modificarea acordului de preț în avans, precum și conținutul ce‐
rerii de emitere și modificare a acordului de preț în avans (MO 972/2015) 
Ordinul aprobă noua procedură privind emiterea și modificarea acordului de preț în 
avans aplicabilă de la 1 ianuarie 2016. 
Acordul de preț în avans poate fi modificat prin prelungirea valabilității, extindere sau, 
după caz, revizuire, la cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului. 

ORDIN nr. 3770 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de fur‐
nizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală (MO 983/2015) 
Conform noilor prevederi instituite prin Codul de Procedură Fiscală, instituțiile de credit 
au obligația de a comunica informații asupra conturilor deschise de persoane fizice, juri‐
dice sau orice alte entități fără personalitate juridică.  
Transmiterea informațiilor către ANAF se va face astfel : 
� La cererea ANAF, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, trebuie comu‐

nicate toate rulajele și/sau soldurile conturilor deschise, precum și informațiile și 
documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi. 

� Zilnic, instituțiile de credit sunt obligate să comunice:  
ο lista titularilor ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale 

persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea 
ο lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului 

de închiriere. 
Informațiile de mai sus se transmit în format electronic. Ordinul reglementează procedu‐
ra de transmitere a acestor informații.  
Totodată, începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte 
entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul National de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor, transmit concomitent și pe același format informațiile res‐
pective și către ANAF. 

ORDIN nr. 3737 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului și conți‐
nutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuie‐
lii uneia dintre persoanele afiliate" (MO 973/2015) 
Ordinul aprobă modelul și conținutul formularului "Decizie de ajustare/estimare a veni‐
tului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate", în conformitate cu prevederile art. 
283 din Codul de Procedură Fiscală.  
În vederea evitării dublei impuneri, în cazul ajustării/estimării venitului/cheltuielii une‐
ia dintre persoanele române afiliate, după rămânerea definitivă a deciziei de impunere 
în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, organul fiscal competent pentru 
administrarea contribuabilului/plătitorului verificat emite decizia de ajustare/estimare. 
Aceasta se comunică atât celeilalte persoane române afiliate, cât și organului fiscal com‐
petent pentru administrarea creanțelor datorate de cealaltă persoană română afiliată și 
este opozabilă organului fiscal numai dacă cealaltă persoană română afiliată efectuează 
corecțiile pentru evitarea dublei impuneri, rectificând declarația de impunere aferentă 
perioadei fiscale în care s‐a desfășurat respectiva tranzacție. 

ORDIN nr. 3741 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucțiunilor 
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proce‐
dură fiscală (MO 975/2015) 
Ordinul aprobă Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII din Codul de Procedură Fisca‐
lă, titlu referitor la soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrati‐
ve fiscale. Vă reamintim că începând din 2016, termenul de depunere a contestației a 
fost mărit de la 30 zile la 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal. 

ORDIN nr. 3775 din 24 decembrie 2015 pentru aprobarea unor competențe 
speciale ale organului fiscal central (MO 973/2015) 
Ordinul definește competențele de administrare fiscală pentru diverse categorii de con‐
tribuabili. 

Băncile sunt 
obligate să 
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Noi reglementări 
privind 

administrarea 
fiscală a 

contribuabililor 

1. Administrarea fiscală a unui grup fiscal unic 
Organul fiscal central competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de 
toți membrii unui grup fiscal unic constituit conform prevederilor art. 269 alin. (9) din 
Codul Fiscal, este organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului gru‐
pului fiscal unic. 
În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei de implementare a grupului 
fiscal unic, organele fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați membrii grupului 
fiscal unic transmit către organul fiscal competent pentru administrarea grupului evi‐
dențele fiscale și dosarul fiscal al fiecărui membru. 
2. Atribuțiile Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți Bucu‐
rești  
Este organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de ur‐
mătoarele categorii de contribuabili: 
a) persoane impozabile nestabilite în România au dreptul să se înregistreze direct în 

România din punct de vedere al TVA; 
b) contribuabili nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și 

care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuții sociale 
pentru salariații lor care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România și 
au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România. 

Alte competențe ale Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți: 
� competența de înregistrare fiscală și, după caz, de executare silită a taxelor datorate 

de contribuabilii nerezidenți persoane juridice care nu au pe teritoriul României un 
sediu permanent și care organizează și exploatează activitatea de jocuri de noroc în 
România 

� competența de administrare atât pentru obligațiile fiscale cât și pentru soluționarea 
cererilor de restituire ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în 
România, precum și ale reprezentanțelor organismelor internaționale ori reprezen‐
tanțelor societăților și ale organizațiilor economice străine, care au sediul în munici‐
piul București. 

� competența de administrare pentru regimul special pentru servicii electronice, de 
telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut de titlul VII "Taxa pe 
valoarea adăugată" din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România 
ca stat membru de înregistrare. 

� competența de administrare a obligațiilor fiscale reprezentând amenzi care se fac 
venit la bugetul de stat, aplicate persoanelor fizice și juridice nerezidente. 

3. Atribuțiile administrațiilor județene ale finanțelor publice  
Au competență de administrare a obligațiilor fiscale ale nerezidenților / reprezentanților 
fiscali ai acestora care au sediul / domiciliul în raza teritorială a acestor organe fiscale. 
Putem enumera în acest sens: 
� posturile consulare și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentan‐

țele societăților și ale organizațiilor economice străine  
� persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României și sunt 

stabilite în România prin sedii fixe sau sunt înregistrate în scopuri de TVA prin re‐
prezentant fiscal 

4. Veniturile obținute de nerezidenți supuse reținerii la sursă în România 
În cazul persoanelor fizice și juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse 
regulilor de impunere la sursă, impozitul fiind final sau cu opțiune de regularizare, com‐
petența pentru administrarea obligațiilor fiscale revine organului fiscal în a cărui rază 
teritorială se află sursa de venit. 
5. Alte situații 
Dacă contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, competența teritorială 
revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dis‐
pozițiilor legale fiscale. 
În cazul nerezidenților celor care au reprezentanți fiscali / împuterniciți desemnați / 
intermediari, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală este 
înregistrat sediul sau domiciliul acestor reprezentanți. 
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În cazul persoanelor juridice străine care au obligația de a plăti impozit pe profit potrivit 
art. 38 din Codul fiscal, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale revine: 
a) pentru transferul proprietăților imobiliare situate în România, inclusiv din închirie‐

rea sau cedarea folosinței proprietății sau a oricăror drepturi legate de această pro‐
prietate imobiliară, organului fiscal în a cărui rază teritorială este situată proprieta‐
tea imobiliară; 

b) pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică 
română, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea ale cărei titluri 
de participare sunt vândute/cesionate; 

c) pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea/
cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale, organului fiscal în a cărui 
rază teritorială se află exploatarea. 

HOTĂRÂRE nr. 1000 din 23 decembrie 2015 privind faptele pentru care se 
înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în 
vigoare (MO 977/2015) 
Hotărârea actualizează lista faptelor pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al 
contribuabililor. 

ORDIN nr. 3637 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei de 
distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a 
obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia (MO 978/2015) 

ORDIN nr. 4121 din 28 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind 
procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a ta‐
xei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de 
bunuri (MO 976/2015) 

ORDIN nr. 3733 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea metodelor indirec‐
te de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora (MO 
981/2015) 
Ordinul aprobă metodele indirecte de stabilire a veniturilor la persoane fizice, utilizate 
de organul fiscal cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și procedura de 
utilizare a acestora. 
Metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt: 
a) metoda sursei și utilizării fondului; 
b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
c) metoda patrimoniului net. 
Ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. 

ORDIN nr. 3740 din 23 decembrie 2015 privind condițiile de delegare a com‐
petenței de soluționare a contestațiilor altui organ de soluționare (MO 
964/2015)  

ORDIN nr. 3699 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de solu‐
ționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu op‐
țiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor for‐
mulare (MO 969/2015) 
ORDIN nr. 3771 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea modelului și conți‐
nutului unor documente utilizate în cadrul inspecției fiscale la persoane fi‐
zice (MO 980/2015) 

ORDIN nr. 3772 din 23 decembrie 2015 privind modelul și conținutul Rapor‐
tului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice (MO 972/2015) 

ORDIN nr. 3838 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului și con‐
ținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a 
Direcției generale antifraudă fiscală (MO 982/2015) 
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12 zile libere  
în 2016 

doar 7 zile sunt în 
cursul săptămânii! 

ORDIN nr. 3602 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea Ordinului preșe‐
dintelui ANAF nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului 
formularului tipizat "Proces‐verbal de constatare și sancționare a contra‐
vențiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de 
control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă 
Fiscală (MO 930/2015) 

ORDIN nr. 3833 din 29 decembrie 2015 pentru aprobarea formularului 
"Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală" (MO 
983/2015) 

ORDIN nr. 3704 din 18 decembrie 2015 privind stabilirea elementelor de pa‐
trimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verifi‐
cării situației fiscale personale, precum și a modelului declarației (MO 
972/2015)  

ORDIN nr. 2066 /4032 din 11/22 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedu‐
rii de încasare și de virare la bugetul de stat și bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar repre‐
zentând impozit și contribuții sociale aferente veniturilor din activități 
agricole, de către organele fiscale locale, precum și modul de colaborare și 
de realizare a schimbului de informații dintre organele fiscale centrale și 
organele fiscale locale (MO 974/2015) 

ORDIN nr. 3743 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind 
gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoa‐
nele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Le‐
gea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor for‐
mulare (MO 975/2015) 

INFO – ZILE LIBERE ÎN 2016 
În anul 2016, vor fi 12 zile declarate libere prin Codul Muncii, dintre acestea doar 7 fiind 
în timpul săptămânii, restul de 5 fiind în week-end (cele subliniate). 
� 1 ianuarie (vineri), 2 ianuarie (sâmbătă) - Anul Nou 
� 1 mai (duminică), 2 mai (luni) – Paștele Ortodox 
� 1 mai (duminică) - Ziua Muncii 
� 19 iunie (duminică), 20 iunie (luni) - Rusalii 
� 15 august (luni) - Adormirea Maicii Domnului 
� 30 noiembrie (miercuri) - Sfântul Andrei 
� 1 decembrie (joi) - Ziua Națională a României 
� 25 decembrie (duminică), 26 decembrie (luni) - Crăciunul 

INFO – TVA la încasare  
Sistemul de TVA la încasare este opțional. Pot aplica în continuare sistemul sau pot opta 
pentru aplicarea lui, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic 
precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. 
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului menționat este constituită din valoarea totală 
a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și 
a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se 
consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278 din Codul Fiscal, realizate în 
cursul anului calendaristic. 
În ce constă aplicarea sistemului de TVA la încasare? 
TVA se deduce la data plății facturii către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, iar 
colectarea TVA se face la data încasării facturii.  
Cât trebuie menținut sistemul? 
Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obli-
gată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a 
optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației în care în cursul aceluiași an cifra 
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de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la 
sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. 
Cine nu poate aplica sistemul? 
Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 
� persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor 

art. 269 alin. (9) din Codul Fiscal; 
� persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 266 alin. (2) 

lit. a) din Codul Fiscal; 
� persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei; 
� persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în 

cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în 
anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în 
care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316 din Codul 
Fiscal. 

Ce operațiuni intră în sfera de aplicare a sistemului? 
Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică 
sistemul respectiv numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestării 
se consideră a fi în România, dar nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele opera-
țiuni care intră sub incidența regulilor generale privind exigibilitatea TVA: 
� livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obli-

gată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) - (6) sau art. 331 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA; 
� operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 311 - 315 din Codul Fiscal; 
� livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană 

afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 pct. 26 din Codul Fiscal. 
Formalități 
Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună la 
organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să 
rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 
2.250.000 lei și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că 
persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la 
încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat siste-
mul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei. 

INFO – Impozitul pe reprezentanțe 
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanță autorizată să funcționeze în 
România are obligația de a plăti un impozit anual în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal. 
Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei 
de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieței valutare, comu-
nicat de Banca Națională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitu-
lui către bugetul de stat. Persoana juridică străină are obligația de a plăti impozitul pe 
reprezentanță la bugetul de stat, în două tranșe egale, până la datele de 25 iunie și 25 
decembrie inclusiv. 
În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înființează sau desfi-
ințează o reprezentanță în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează pro-
porțional cu numărul de luni de existență a reprezentanței în anul fiscal respectiv. 
Persoana juridică străină care datorează impozitul pe reprezentanță are obligația de a 
depune o declarație anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respec-
tiv 29 februarie a anului de impunere. 
Persoanele juridice străine, prin reprezentanțe înființate în România, nu sunt abilitate să 
facă fapte de comerț, aceste reprezentanțe neavând calitatea de persoană juridică. Re-
prezentanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevăzută de legislație în vi-
goare din România. 
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1 februarie 2016 
termen pentru 

exercitarea opțiunii 
de aplicare a 

sistemului plăților 
anticipate privind 
impozitul pe profit 

INFO - Sistemul plăților anticipate privind impozitul pe profit 
De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare posibilitatea de a opta pentru aplicarea sistemu‐
lui plăților anticipate privind impozitul pe profit. 
Au trecut așadar trei ani de aplicare a acestui mod de declarare și de plată a impozitului 
pe profit. Cei care au optat în urmă cu un an pentru aplicarea sistemului sunt obligați să 
îl mențină și în 2016 (sistemul este obligatoriu pentru 2 ani fiscali consecutivi). Cei care 
au optat în urmă cu doi sau trei ani pentru aplicarea sistemului sau nu au optat deloc 
pentru sistemul plăților anticipate, este cazul să facă din nou analiza de oportunitate 
privind exercitarea sau nu a acestei opțiuni. 
Avantajul major al sistemului este eliminarea calculației trimestriale a impozitului pe 
profit și implicit a necesității aplicării trimestriale a tuturor regulilor de ajustare a re‐
zultatului contabil pentru a ajunge la rezultatul fiscal și determinarea impozitului dato‐
rat. În situația plăților anticipate, impozitul pe profit se plătește tot trimestrial dar lu‐
ând ca bază impozitul pe profit aferent anului precedent, corectat cu un indice de infla‐
ție. Regularizarea finală se face odată cu declarația anuală finală privind impozitul pe 
profit. 
Sistemul plăților anticipate constă în: 
� opțiunea de a aplica sau a ieși din sistemul plăților anticipate se efectuează la înce‐

putul anului fiscal până pe data de 31 ianuarie inclusiv; 
� opțiunea este obligatorie pentru cel puțin 2 ani fiscali consecutivi; 
� contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate care în primul an al perioadei 

obligatorii de 2 ani fiscali consecutivi înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți 
anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea co‐
tei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata 
anticipată; 

� contribuabilii care aplică sistemul plăților anticipate și care, în anul precedent, au 
beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pen‐
tru care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facili‐
tățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se 
determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației 
privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându‐se în calcul și impozitul pe 
profit scutit. 

Excepții de la sistemul plăților anticipate 
Categoriile de contribuabili care nu pot opta pentru sistemul plăților anticipate și care 
au stabilit un regim special de declarare și plată sunt : 
a) organizațiile nonprofit au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit, anual, 

până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează 
impozitul; 

b) contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor teh‐
nice, pomicultură și viticultură au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit 
anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se 
calculează impozitul; 

c) contribuabilii următori au obligația de a declara și plăti impozit pe profit trimestrial 
(neputând opta pentru sistemul plăților anticipate) : 

ο persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprie‐
tăți imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de partici‐
pare deținute la o persoană juridică română; 

ο persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activita‐
te în România într‐o asociere fără personalitate juridică; 

ο persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile 
realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridi‐
că. 

ο Ultimele două categorii de contribuabili au obligația de a depune împreună cu de‐
clarația anuală de impozit pe profit, și o declarație privind distribuirea între asoci‐
ați a veniturilor și cheltuielilor. 

De asemenea, următoarele categorii de contribuabili, care în anul precedent se aflau în 
situațiile de mai jos, trebuie să aplice sistemul plăților trimestriale (deci nu pot opta 
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pentru sistemul plăților anticipate): 
� contribuabilii care înregistrează pierdere fiscală la sfârșitul anului fiscal precedent; 
� contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și 

trec la impozitul pe profit; 
� contribuabilii care s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria 

răspundere că nu desfășoară activități la sediul social/sediile secundare, situații în-
scrise, potrivit prevederilor legale, în Registrul Comerțului sau în Registrul ținut de 
instanțele judecătorești competente, după caz; 

� contribuabilii nou-înființați, dar nu sunt considerați contribuabili nou-înființați cei 
care se înregistrează ca efect al unor operațiuni de reorganizare efectuate potrivit 
legii. 

La final dorim să subliniem necesitatea de a efectua o analiză foarte atentă a evoluției 
previzionate a societății în perioada următoare în ceea ce privește rezultatele financiare. 
În funcție de această analiză trebuie luată decizia dacă este oportună optarea pentru 
aplicarea sistemului plăților anticipate sau mai degrabă este de preferat aplicarea siste-
mului clasic cu plăți trimestriale.  
Așa cum am menționat mai sus, odată exercitată opțiunea, este obligatorie păstrarea ei 
pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. Acest sistem nu va fi avantajos pentru situați-
ile de scădere a cifrei de afaceri, a profitabilității și în general de degradare a rezultate-
lor financiare ale societății. Sistemul este oportun în special pentru societățile aflate în 
creștere economică, datorită plăților de impozit pe profit la nivelul anului precedent 
(nivel mai scăzut) și de amânare astfel la plată a impozitului anului curent. 

IMPORTANT – Definitivarea impozitului pe profit pentru 2015 
Vă reamintim că începând cu anul 2012, nu se mai declară anticipat impozitul pe profit, 
aferent trimestrului IV, ca fiind cel la nivelul trimestrului III, de către contribuabilii care 
aplică sistemul trimestrial de calcul al impozitului pe profit.  Astfel, nu va trebui să de-
clarați poziția „impozit pe profit” pe formularul 100 pentru luna decembrie 2015 care se 
depune la ANAF până la 25 ianuarie 2016 (cu excepția celor ce aplică sistemul plăților 
anticipate). 
Termenul de declarare și de plată a impozitului pe profit pentru anul 2015 este 25 martie 
2016, cu excepția organizațiilor non-profit și a contribuabililor care obțin venituri majo-
ritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, pomicultură și viticultură care au 
obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie 2015. 

REMINDER – Regimul microîntreprinderilor  
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ urmă-
toarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
� realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos;  
� a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 100.000 euro;  
� capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile 

locale; 
� nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instan-

țele judecătorești, potrivit legii. 
Regimul microîntreprinderilor este obligatoriu pentru cei care se încadrează în condițiile 
de mai sus.  
Nu pot aplica sistemul de impunere pentru microîntreprinderi societățile care: 
� desfășoară activități în domeniul bancar;  
� desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, 

cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste 
domenii;  

� desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultantei și managementu-
lui. 

O microîntreprindere poate avea venituri realizate din consultanță și management până 
la nivelul de 20% din totalul veniturilor.  
Cine aplică regimul microîntreprinderilor în anul 2016? 
Societățile care aplică regimul impozitului pe profit și care se încadrează la 31 decembrie 
2015 în condițiile menționate mai sus sunt obligate să treacă pentru anul 2016 la regi-
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mul microîntreprinderilor.  
Microîntreprinderile care continuă să îndeplinească condițiile, își mențin regimul de im‐
pozitare în anul 2016. 
Societățile nou‐înființate vor aplica regimul microîntreprinderilor încă de la înființare 
dacă condiția privind deținerea capitalului social este îndeplinită la data înregistrării la 
registrul comerțului. Dacă societatea intenționează să desfășoare oricare din activitățile 
exceptate nu aplică regimul microîntreprinderilor.  
O societate nou‐înființată care, la data înregistrării în registrul comerțului, are subscris 
un capital social reprezentând cel puțin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate 
opta să aplice regimul impozitului pe profit. 
Când încetează aplicarea regimului microîntreprinderilor? 
� Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfășoare activități de 

natura celor exceptate datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile și chel‐
tuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. 

� Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 
100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în 
veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, în‐
cepând cu trimestrul în care s‐a depășit oricare dintre aceste limite. Calculul și plata 
impozitului pe profit de către microîntreprinderile care trec în cursul anului la impo‐
zit pe profit se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate în‐
cepând cu trimestrul respectiv. Începând cu anul fiscal următor anului în care nu 
mai îndeplinesc una dintre condițiile rămase. 

Schimbarea regimului în cursul anului sau începând cu anul fiscal următor se face prin 
modificarea vectorului fiscal cu ajutorul declarației 010. Dacă regimul se schimbă de la 1 
ianuarie 2016, declarația 010 trebuie depusă până la 31 martie 2016.  
Cotele și baza de impozitare 
Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: 
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 
c) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.  
Baza de impozitare este constituită din totalul veniturilor din orice sursă, cu următoare‐
le excepții: 
� veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;  
� veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;  
� veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;  
� veniturile din subvenții;  
� veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, care 

au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;  
� veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de 

întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;  
� veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pen‐

tru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale pro‐
prii; 

� veniturile din diferențe de curs valutar; 
� veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de 

cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora; 
� valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 

"709", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 
� veniturile obținute dintr‐un stat străin cu care România are încheiată convenție de 

evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.  
La baza impozabilă calculată mai sus se adaugă următoarele: 
� valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul 

"609", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 
� Nu se iau în considerare veniturile din diferențe de curs valutar în primele trei tri‐

mestre ale anului, iar în trimestrul IV se include în baza de impozitare doar diferen‐
ța netă favorabilă dintre veniturile și cheltuielile din diferențe de curs valutar înre‐
gistrate cumulat de la începutul anului. 
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� rezerva legală sau rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, 
care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioa‐
da în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent 
dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribui‐
rii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribua‐
bilului sau oricărui altui motiv; 

� rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntre‐
prinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majo‐
rarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru 
acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fis‐
cale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determi‐
narea bazei impozabile ca urmare a lichidării. 

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntre‐
prinderi care se înființează sau își încetează existența, anul fiscal este perioada din anul 
calendaristic în care persoana juridică a existat.  
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea 
exercițiului financiar precedent. 
În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție 
a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în 
trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.  
Calcul și plată  
Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestri‐
al, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează 
impozitul.  
Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența amortizării fiscale, conform art. 28 al 
Codului Fiscal.  

REMINDER – Plată trimestrială a contribuțiilor sociale și impozitului pe ve‐
nit reținut la sursă / Depunerea trimestrială a declarațiilor 112 
Vă reamintim că există posibilitatea plății și depunerii trimestriale a declarațiilor 112 
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta no‐
minală a persoanelor asigurate pentru anumite categorii de contribuabili.  
Depunerea trimestrială constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru 
fiecare lună din trimestru. Avantajul creat de acest sistem este numai din punct de vede‐
re al trezoreriei entității.  
Reamintim că regula generală impune obligația de a calcula și de a reține impozitul afe‐
rent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a‐l 
vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se 
plătesc aceste venituri. Aceeași regulă se aplică și la contribuțiile sociale individuale. 
Regimul trimestrial a devenit opțiunea implicită începând cu luna octombrie 2011 pentru 
următoarele categorii de contribuabili: 
� persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregis‐

trat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 
salariați exclusiv; 

� persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în 
anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

� asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excep‐
ția instituțiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 
salariați exclusiv; 

� persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizi‐
ce care exercită profesii libere și asocierile fără personalitate juridică constituite în‐
tre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract indi‐
vidual de muncă. 

Numărul mediu de salariați și veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 147 
alin. (6) din Codul Fiscal, respectiv ca medie aritmetică a numărului de salariați din de‐
clarațiile 112 depuse pentru fiecare lună din anul anterior. 
Opțiunea privind aplicarea regimului lunar trebuie depusă la organele fiscale până la 31 
ianuarie inclusiv. Declarația privind opțiunea se depune pe suport hârtie la organele fis‐
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cale.  
În cazul contribuabililor nou înființați (cu excepția PFA, întreprinderilor individuale și 
persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum și a asocierilor fără personalitate 
juridică constituite între persoane fizice), aceștia pot aplica regimul trimestrial de decla‐
rare începând cu anul înființării dacă, odată cu declarația de înregistrare fiscală, declară 
că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după 
caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. 
Reamintim că ori de câte ori în cursul trimestrului salariații beneficiază de concedii si 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau încetează calitatea de asigurat a unei 
persoane, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor depun declarația 112 pâ‐
nă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calității de 
asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din tri‐
mestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În 
cazul în care concediul medical sau încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a 
trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea 
pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai decla‐
rația pentru luna a treia. 
Reamintim de asemenea că termenul de plată al contribuțiilor sociale și al impozitului 
pe venit rămâne trimestrial chiar dacă conform prevederilor de mai sus, contribuabilul 
trebuie să depună anticipat declarația 112 pentru prima sau a doua lună din trimestru, în 
cazul în care are loc încetarea calității de asigurat al vreunui salariat. La stabilirea nu‐
mărului mediu de salariați se iau în calcul numai persoanele cu contracte individuale de 
munca, atât cu norma întreagă, cat și cu timp parțial.  
Formularul privind opțiunea a fost aprobat de către Ordinul 3154/2011 (MO 677/2011) și 
îl puteți descărca de pe site‐ul ANAF de la adresa 
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Decl_opt_OPANAF_3154_2011.pdf 

REMINDER – Nu uitați să solicitați partenerilor de afaceri străini certifica‐
tul lor de rezidență fiscală emis în 2016 
Certificatele de rezidență fiscală eliberate în anul 2015 sunt valabile și în primele 60 zile 
calendaristice din anul 2016. 

REMINDER – Cursurile de închidere ale anului 2015 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea anului 2015 pen‐
tru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,5245 RON; 1 CHF = 4,1797 RON; 1 GBP = 6,1466 RON; 1 USD = 4,1477 RON. 

AGENDA LUNII IANUARIE 2016 
Zilnic nu uitați 
� Să completați registrul de casă (sau să imprimați registrul întocmit în format elec‐

tronic); 
� Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
� Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoa‐

re la începerea/încetarea unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
� Să completați Registrul Jurnal; 
� Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 

(disponibilități bănești, creanțe, datorii) la cursul de schimb al pieței valutare, co‐
municat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 

� Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheia‐
te cu nerezidenții în cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 

� Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
� Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
� Menționați pe documentele emise către partenerii din Uniunea Europeana codul de 

înregistrare în scopuri de TVA;  
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� Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
� Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
� Verificați mențiunile referitoare la TVA (ex. "taxare inversă", "operațiune neimpoza‐

bilă" etc.) înscrise pe factură; 
� Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
� Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
� Completați Registrul non‐transferurilor; 
� Completați Registrul bunurilor de capital; 
� Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de 

schimb care va fi utilizat (BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale 
Europene). 

NU UITAȚI ca la începutul anului 2016 să stabiliți prin decizie internă intervalul 
seriilor/numerelor alocate documentelor financiar-contabile (facturi, chitanțe, avi-
ze de expediție etc) pe care le veți folosi în cursul anului 2016. 
În cursul lunii nu uitați că 
Vineri, 8 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației de mențiuni 092 pentru schimbarea perioadei fiscale pentru TVA din tri‐

mestrial în lunar, în cazul în care ați efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 
luna decembrie 2015. Începând cu luna ianuarie, perioada fiscala de raportare a TVA 
va fi lunară. 

Luni, 11 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației‐decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; 
� declarației de înregistrare fiscala/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și 

alte entități fără personalitate juridică (formular 010) pentru persoanele juridice 
care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului 
legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice 
care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere 
(formular 070). Acestea au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma 
depășirii plafonului legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice ro‐
mâne (formular 020), altele decât cele care desfășoară activități economice în mod 
independent sau exercita profesii libere, care au obligația să se înregistreze ca plăti‐
tori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire de 220.000 lei; 

� declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea 
aplicării regimului de scutire în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri 
de TVA, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire 
(formular 096). 

Luni, 11 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� taxei hoteliere; 
� taxei pentru serviciul de reclamă și publicitate.  
Vineri, 15 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației INTRASTAT pentru luna decembrie 2015 (standard sau extinsă depusă în 

format electronic); 
� declarației privind venitul estimat din activități independente "Declarația privind 

venitul estimat din activități independente" (formular 220) privind veniturile din 
cedarea folosinței bunurilor, calificate în categoria venituri din activități indepen‐
dente (peste 5 contracte de închiriere). 

Miercuri, 20 ianuarie este ultima zi pentru depunerea 
� decontului special de TVA (sistem VOES) aferent trimestrului IV 2015 de către per‐

soanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neim‐
pozabile. 

Luni, 25 ianuarie, este ultima zi pentru depunerea 
� declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formular 100)*; 
� declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 

evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112)*; 
� decontului de TVA (formular 300)* ; 

Nu uitați de 
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� decontului special de TVA (formular 301)*; 
� declarație privind sumele rezultate din ajustarea TVA (formular 307); 
� declarație privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înre‐

gistrare în scopuri de TVA a fost anulat (formular 311); 
� declarației recapitulative lunare privind livrările/achizițiile/prestările intracomuni‐

tare (formular 390)* aferentă lunii decembrie 2015; 
� declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritori‐

ul național aferentă lunii decembrie 2015 (formular 394)*;  
� declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către 

persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice 
române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în Ro‐
mânia (formular 224);  

� declarației privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu (inclusiv 
ecotaxa); 

� pro‐ratei provizorii pentru anul fiscal 2016, precum și a modului de determinare a 
acesteia; 

� Solicitarea pro‐ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro‐
ratei speciale aprobate anterior; 

� declarației privind cifra de afaceri (obținută sau după caz recalculată) în cazul 
persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaris‐
tic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în 2015 (formular 
094). Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au aplicat regimul 
trimestrial de TVA în anul 2015 și au depășit 100 000 euro cifra de afaceri, vor depu‐
ne și declarația 010 pentru trecerea la TVA lunar. În caz că perioada de raportare 
TVA era lunară, iar cifra de afaceri în 2015 a fost sub 100 000 euro, persoana impo‐
zabilă va depune declarația 010 privind schimbarea vectorului fiscal (astfel va de‐
veni plătitor de TVA trimestrial); 

� declarației privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială 
în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din 
transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în 
cazul societăților închise, pentru trimestrul IV 2015 (formular 225); 

� declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor, formular 
104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili 
(persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activități din Româ‐
nia; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activități 
din România și străinătate), pentru trimestrul IV 2015; 

� notificarea privind aplicarea/ieșirea din sistemul de TVA la încasare (formular 
097); 

� declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal (formular 208), aferente semestrului precedent. 

Luni, 25 ianuarie, este ultima zi pentru plata 
� accizelor 
� TVA 
� sumelor către contul unic – Buget de stat:  

ο impozitului pe țițeiul și gazele naturale din producția internă 
ο impozitului pe veniturile nerezidenților 
ο impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul IV 2015 
ο impozitului pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, da‐

că este cazul) 
ο impozitului pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă 
ο impozitului pe veniturile din dividende plătite în luna decembrie 2015 sau dis‐

tribuite și neplătite în cursul anului 2015 
ο impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2015 ‐ de către contribuabilii care 

aplică sistemul plăților anticipate 
ο impozitului pe veniturile din dobânzi 
ο impozitului pe alte venituri din investiții 
ο impozitului pe veniturile din pensii 
ο impozitului pe veniturile din premii și din jocuri de noroc 
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ο impozitului pe veniturile din alte surse 
ο vărsămintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate 
� sumelor către contul unic – Bugetul asigurărilor de stat și fondurilor speciale: 

ο contribuției de asigurări sociale (pensie)  
ο contribuției la asigurările sociale de sănătate 
ο contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănăta‐

te 
ο contribuției la bugetul asigurărilor pentru șomaj 
ο contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 
� contribuției la Fondul pentru mediu (inclusiv ecotaxa). 
Luni, 1 februarie este ultima zi pentru depunerea 
� Opțiunii pentru aplicarea regimului lunar de declarare și de plată a contribuții‐

lor sociale / impozitului pe venit reținut la sursă (declarația 112). Opțiunea im‐
plicită este regimul trimestrial pentru cei ce îndeplinesc criteriile la 31 decem‐
brie 2015. Opțiunea se depune prin intermediul formularului 010 (pentru per‐
soane juridice), respectiv 070 (pentru persoane fizice). 

� Notificării privind modificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe 
profit (sistemul plăților anticipate sau sistemul real) ‐ formular 012. 

� declarației privind venitul estimat din activități independente "Declarația privind 
venitul estimat din activități independente" (formular 220) privind:  

ο Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere în mod 
individual/ într‐o forma de asociere; 

ο Venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
ο Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determina în sistem real, 

pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 
�  „Cererii pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real" însoțită de De‐

clarația privind venitul estimat din activități independente (formular 220), respectiv 
cea privind venitul estimat din cedarea folosinței bunurilor de către contribuabilii 
care optează pentru determinarea venitului net în sistem real, impuși pe bază de 
norme de venit;  

� „Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” (formular 600) de 
către următoarele categorii de contribuabili: 

ο întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; 
ο membrii întreprinderii familiale; 
ο persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economi‐

ce; 
ο persoanele care realizează venituri din profesii libere; 
ο persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care 

impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă 
simplă. 

� Declarațiilor privind baza impozabilă a terenurilor, clădirilor și a mijloacelor de 
transport către autoritățile locale în vederea stabilirii impozitelor locale. Aceeași 
obligație revine și utilizatorilor din cadrul unor contracte de leasing financiar 
aferente autoturismelor sau clădirilor. 

Luni, 1 februarie, este ultima zi pentru plata 
� Plata integrală a impozitului pe mijlocul de transport, de către destinatorii, persoane 

fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de 
transport în România, în situația în care înmatricularea privește o perioadă care de‐
pășește data de 31 decembrie a anului fiscal în care s‐a solicitat înmatricularea, as‐
tfel: 

� în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitul anual; 
� în cazul în care înmatricularea privește o perioada care se sfârșește înainte de data 

de 1 decembrie a aceluiași an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 
ianuarie și data de întâi a lunii următoare celei în care expira înmatricularea. 

IMPORTANT 
Declarațiile menționate anterior, cât și programele de asistență pentru completarea lor 
pot fi descărcate de pe web‐site‐ul Ministerului de Finanțe: www.mfinante.ro 

1 februarie  
termen de depunere 
pentru trecerea la 
sistemul plăților 

anticipate privind 
impozitul pe profit 
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 Declarațiile fiscale evidențiate cu * vor fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță de contribu‐
abilii mari și mijlocii precum și de contribuabilii care au optat pentru depunerea online a declarațiilor și au un 
certificat digital. 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2016 
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și prestator de        
activități dependente          

(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

15,8 % pentru condiții normale de muncă 
20,8 % pentru condiții deosebite de muncă 
25,8 % pentru condiții speciale de muncă 

(baza de calcul plafonat: produsul dintre 
numărul mediu al asiguraților din luna 
pentru care se calculează contribuția și 
valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut)1 

10,5% (baza de calcul a contri‐
buției individuale plafonat pen‐
tru angajat la cinci ori câștigul 
salarial mediu brut,  

adică 5 x 2.681 =13.405 lei)1 
(baza de calcul a contribuției 
individuale pentru persoane 
sub convenție civilă: venit brut) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la venitul brut) 

5,2% 5,5% 

Contribuția pentru concedii medicale și 
indemnizații de asigurări de sănătate 
(calculată la venitul brut plafonat la 12 
salarii minime brute pe țară garantate în 
plată înmulțit cu numărul asiguraților 
pentru care se calculează contribuția) 

0,85%   

Contribuția la fondul de șomaj 
(calculată la venitul brut) 

0,5% 0,5% 

Contribuția pentru accidente de muncă și 
boli profesionale (calculată la venit brut)2 

0,15% ‐ 0,85% în funcție de codul CAEN al 
activității principale 

  

Fondul de garantare pentru plata creanțe‐
lor salariale (calculat la venitul brut)3 

0,25% (numai pentru angajați cu contract 
de muncă inclusiv pensionari) 

  

Impozitul pe venituri   16% 

Fondul pentru neangajarea de persoane cu 
handicap (pentru angajatorii care au peste 
50 salariați) 

4 * 50% salariul minim pe economie  
(1050 lei) la fiecare 100 de salariați 

 

Valoarea unui tichet de masă impozabil în 
sensul impozitului pe venit începând cu 
mai 2015 

9,41 lei  

Salariul minim pe economie (brut) 
1.050 lei 

1.250 lei (începând cu 1 mai 2016) 
 

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat (*2,5) 

  
17 lei 

42,50 lei 
 

Nota 1: Se datorează contribuția de asigurări sociale și pentru perioadele în care asigurații beneficiază de concedii medicale 
și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este suma reprezentând 35% din 
salariul mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 2: Se datorează contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale și pentru perioadele în care asigurații bene‐
ficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceste perioade baza de calcul este 
salariul minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical. 
Nota 3: Se datorează  pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate numai pentru primele 5 zile de incapacitate 
suportate de angajator precum și pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.  
OBS! Veniturile plătite către o persoană ce desfășoară o activitate considerată dependentă  fac obiectul unui "Stat de 
plată" separat și sunt incluse în declarația 112. 



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

�Ținere de contabilitate  

�Salarizare și servicii conexe 

�Asistență contabilă  

�Organizarea funcției contabile  

�Consultanță fiscală și contabilă « on line » 

�Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   

�Asistență în implementarea ERP 

�Training 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  
să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
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