
 
 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 28 DECEMBRIE, 2015– 03 IANUARIE, 2016 
 
Ordinul ANAF nr. 3699/2015 referitor la aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume 

negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unor formulare a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează 

câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea 

adăugată cu opţiune de rambursare. 

- Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor 

fiscale, precum şi prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, 

la termenele prevăzute de Codul fiscal. 

- De asemenea, printre altele, Ordinul cuprinde si prevederi generale privind soluţionarea 

deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de 

toate categoriile de contribuabili 

 

Ordinul ANAF nr. 3741/2015 referitor la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Prin Ordin se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din Ordin. 

- Titlul VIII, printre altele, face referire la dreptul la contestaţie, soluţionarea contestaţiilor 

formulate împotriva actelor administrative fiscale. 

 

Ordinul ANAF nr. 3834/2015 referitor la aprobarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale 

accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în 

cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul prevede, printre altele, faptul ca in situaţia în care contribuabilul/ plătitorul nu a 

declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de 

inspecţie fiscală prin decizii de impunere. 

- Pentru aceste obligaţii fiscale principale, contribuabilul/ plătitorul datorează o penalitate de 

nedeclarare, fără a se mai calcula pentru acestea penalităţi de întârziere. Stabilirea penalităţii de 

nedeclarare, potrivit procedurii, nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor prevăzute de lege. 

 

Ordinul ANAF nr. 3637/2015 referitor la aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de 

contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia a intrat in 

vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 
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- Ordinul aprobă, printre altele, Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în 

contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din Ordin. 

- Plata obligaţiilor fiscale prevăzute de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală ce reglementează impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale se 

plătesc de contribuabili într-un cont unic. 

- Obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, reglementate de Ordinul Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru 

bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire". 

 

Ordinul ANAF nr. 3744/2015 referitor la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul reglementează, printre altele, cazurile speciale de executare silita. De asemenea, sunt 

prevăzute structurile abilitate cu ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea 

procedurii de executare silita. 

- Totodată, se mai prevede si faptul ca organul fiscal central competent în administrarea 

contribuabililor îi notifică pe aceştia ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile 

speciale de executare silită. 

 

Hotărârea nr. 1000/2015 a Guvernului României referitor la faptele pentru care se înscriu informaţii în 

cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. 

Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru 

care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din Hotărâre. 

 

Hotărârea nr. 1017/2015 a Guvernului României referitor la stabilirea salariului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată a intrat in vigoare la data de 31.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte 

la suma de 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/oră. 

- Stabilirea salariului sub cel de baza constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 

1.000 la 2.000 lei. 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2015 a Guvernului României referitor la completarea art. 29 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a intrat in vigoare la data de 31.12.2015. Menţionăm 

în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Potrivit Ordonanţei de urgenta nr. 65/2015, locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii 

deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a 

Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen 

până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă. 

- Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data reînnoirii avizului de încadrare a 

locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de 
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muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de 

asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia. 

 

Hotărârea nr. 1014/2015 a Guvernului României referitor la metodologia de reînnoire a avizelor de 

încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite a intrat in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm 

în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Hotărârea prevede faptul ca, începând cu data de 1 ianuarie 2016, avizele de încadrare a locurilor 

de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pot 

fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite prin Hotărâre. 

- De asemenea, prevederile hotărârii se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 

decembrie 2015 avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, reînnoite, şi care 

nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de 

muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. Perioada de valabilitate a 

avizelor reînnoite potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 

2018. 

- Totodată, se reglementează, prin altele, faptele care constituie contravenţii, instituţiile care au 

competenta de a reînnoi avizelor de încadrare a locurilor de munca. 


