
 

 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 08 FEBRUARIE – 14 FEBRUARIE, 2016 
 

 

Ordinul ANAF nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular 

a intrat in vigoare la data de 08.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- Ordinul aprobă: 

- Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 

316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 

1; 

- modelul şi conţinutul formularului "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea 

adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Ordinul ANAF nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de 

taxă pe valoarea adăugată” a intrat in vigoare la data de 08.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează 

câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 

MFP: 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 1. 

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale 

aferente primei perioade fiscale din anul 2016. 

 

Ordinul ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a intrat 

in vigoare la data de 08.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

- 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în 

anexa nr. 1; 

- 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2; 

- Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3. 

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

complexitate deosebită. 

- Formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" se utilizează pentru 

declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în 

Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3. 
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Ordinul ANAF nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) 

"Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare" a intrat in vigoare la 

data de 08.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind 

livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r, prevăzut în anexa nr. 1. 

- Formularul se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 

2016. 

- Procedura de gestionare a declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările 

intracomunitare este stabilită în anexa nr. 4. 

- Declaraţia recapitulativă se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de 

asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 

Ordinul ANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont 

special de taxă pe valoarea adăugată" a intrat in vigoare la data de 08.02.2016. Menţionăm în cele ce 

urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea 

adăugată", cod MFP 14.13.01.02/s, prevăzut în anexa nr. 1. 

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor 

fiscale aferente lunii ianuarie 2016. 

 

Ordinul ANAF nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei 

reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a intrat in 

vigoare la data de 09.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă următoarele: 

- Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare, 

prevăzută în anexa nr. 1; 

- modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

- Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanţe stabilite în alte state, 

prevăzut în anexa nr. 2; 

- Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanţelor stabilite în alte state, prevăzut 

în anexa nr. 3; 

- Informare privind solicitarea de asistenţă la recuperare pentru creanţe stabilite în 

România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, prevăzut în anexa nr. 4; 

- Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanţe stabilite 

în România, prevăzut în anexa nr. 5; 

- Referat privind stingerea obligaţiilor fiscale restante recuperate în alte state, prevăzut în 

anexa nr. 6. 

 

Decizia ÎCCJ nr. 32/2015 privind examinarea sesizării formulate Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă, 

în Dosarul nr. 2.651/104/2013*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile a intrat in vigoare la data 

de 09.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Curtea admite sesizarea şi stabileşte următoarele: 

- în raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a 

dispoziţiilor sale, şi cu cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea 

nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referinţă şi a 

coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 

284/2010, ţinând seama şi de prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010, se va 

face distincţie între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, şi plata efectivă a 

drepturilor salariale; 

- plata efectivă a drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din 

Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia similară, 

respectiv prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu acelaşi grad 

profesional şi aceeaşi tranşă de vechime în muncă şi în funcţie şi care a trecut în aceste tranşe 

de vechime ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010. 

 

Ordinul MMFPSPV nr. 143/2016 privind modificarea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă 

standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie a intrat in vigoare 

la data de 10.02.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Potrivit art. 1 din Ordinul nr. 594/2013, se aprobă Lista standardelor române care adoptă 

standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, din lista 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 412 din 11 decembrie 2015, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordin. 

- Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din Ordin. 


