
 

 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 01 FEBRUARIE – 07 FEBRUARIE, 2016 
 

Ordinul ANAF nr. 370/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând 

timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a 

intrat in vigoare la data de 01.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- Ordinul aprobă: 

- Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, 

prevăzută în anexa nr. 1. 

- Modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

- "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", cod 

14.13.02.50/c, prevăzută în anexa nr. 2; 

- "Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac 

obiectul contractelor de leasing", cod 14.13.02.50/c.1., prevăzută în anexa nr. 3; 

- "Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", prevăzut 

în anexa nr. 4; 

- "Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule", cod 

14.13.02.50, prevăzută în anexa nr. 5; 

- "Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru 

autovehicule", cod 14.13.02.50/d, prevăzută în anexa nr. 6. 

 

Legea Parlamentului României nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun va intra in vigoare la data 

de 17.03.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Legea stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din 

tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise 

de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu 

produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, 

informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, 

prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin 

unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun. 

- Prin spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării 

colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon 

sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de 

caracterul temporar sau permanent. 

- Prin spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau 

tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul 

temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare. 
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- Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, 

mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. 

- Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate vor 

elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea interzicerii fumatului, 

inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate 

cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, 

respectiv ţigareta barată de o linie transversală. 

- Nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor legii se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 100 lei la 500 lei; 

- Nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (11), (5), (52), (6), (61), (71) 

şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu 

amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii 

până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea 

unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi 

cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii. 

 

Ordinul ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmirea, conţinutul 

şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a 

preţurilor de transfer a intrat in vigoare la data de 02.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliţi prin ordin al Preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o 

valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele 

afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevăzute în 

Ordin, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. 

- Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru 

depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. 

- Ordinul prevede, printre altele, nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru 

contribuabilii/plătitorii din categoria marilor contribuabili, precum şi pentru 

contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, în funcţie de tipul 

tranzacţiei desfăşurate. 

- Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadrează în criteriile 

stabilite, precum şi contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care 

desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea 

valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu 

oricare din pragurile de semnificaţie, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de 

transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală. 

 

Ordinul ANAF nr. 514/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a 

structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de 

executare silită a intrat in vigoare la data de 02.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre 

aspectele reglementate: 
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- Personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea 

acţiunilor de executare silită cazuri speciale, în calitate de executori fiscali coordonatori, de 

regulă, în următoarele situaţii: 

- în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 

milioane euro, echivalentul în lei; 

- în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili; 

- în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac obiectul 

sancţiunilor internaţionale, potrivit legii; 

- la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor 

bugetare; 

- în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale ca fiind de o 

complexitate deosebită. 

 

Ordinul ANAF nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează 

obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii a intrat in vigoare la data de 03.02.2016. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 

restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

- Organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi 

cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. 

- Procedura prevede, printre altele, obligaţiile fiscale restante care fac obiectul publicării, precum şi 

cele care nu fac obiectul publicării. 

 

Ordinul MFP nr. 155/2016 privind abrogarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.853/2011 

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată a intrat in vigoare la data de 03.02.2016.  

 

Ordinul ANAF nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii 

informative a intrat in vigoare la data de 03.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre 

aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă următoarele: 

- modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (392A) "Declaraţie 

informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul . . . . . . . . . .", cod 

14.13.01.02/ia, prevăzute în anexa nr. 1; 

- modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (392B) "Declaraţie 

informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . . . . . . . . . 

.", cod 14.13.01.02/ib, prevăzute în anexa nr. 2; 

- modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (393) "Declaraţie 

informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional 

de persoane, cu locul de plecare din România, în anul . . . . . . . . . .", cod 14.13.01.02/v, prevăzute în 

anexa nr. 3; 

- Procedura de gestionare a formularelor (392A), (392B) şi (393) este prevăzută în anexa nr. 4. 
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Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice a intrat in vigoare la data de 04.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează 

câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) şi "Situaţia activelor imobilizate" 

(cod 40), prevăzute în anexa nr. 4. 

- Ordinul reglementează, printre altele, aspecte cu privire la: 

- principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, în anexa 

nr. 1; 

- sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie, în anexa nr. 2; 

- raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societăţile ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în anexa nr. 3; 

- structura formularelor „Date informative” (cod 30) şi „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) şi 

modul de completare a acestora, în anexa nr. 4; 

- structura situaţiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial 

care desfăşoară activităţi economice, precum şi de persoanele juridice fără scop patrimonial 

de utilitate publică, în anexa nr. 5. 

 

Ordinul ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a 

contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare 

a contribuabililor mijlocii a intrat in vigoare la data de 04.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în 

anexa nr. 1. 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

- Situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - 

formular 01, prevăzut în anexa nr. 2; 

- Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a plăţilor efectuate în contul 

acestor obligaţii - formular 02, prevăzut în anexa nr. 3; 

- Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a plăţilor efectuate în contul 

acestor obligaţii - formular 03, prevăzut în anexa nr. 4; 

- Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a plăţilor efectuate în contul 

acestor obligaţii - formular 04, prevăzut în anexa nr. 5. 

 

Ordinul ANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, 

care se plătesc de contribuabili într-un cont unic a intrat in vigoare la data de 05.02.2016. Menţionăm în 

cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă: 

- Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 

20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", prevăzut 

în anexa nr. 1; 

- Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor 

speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi 

fondurilor speciale, în curs de distribuire", prevăzut în anexa nr. 2. 



5 

 

- Ordinul se utilizează pentru plata în contul unic a impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 

ianuarie 2016, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 


