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DIRECŢIA GENERALĂ DE SERVICII PENTRU 
CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidenţă în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României

în perioada 28.12.2015 – 31.12.2015

1. Legea nr. 358/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal și
a legii  nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  (M. Of. nr. 988 din 31
decembrie 2015)

2.  Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015  privind faptele pentru care se înscriu
informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare (M. Of. nr.
977 din 30 decembrie 2015)

3.  Hotărârea Guvernului  nr.  1017/2015 pentru  stabilirea  stabilirea  salariului
minim brut pe țară garantat în plată (M. Of. nr. 987 din 30 decembrie 2015)

4. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice și ministrului dezvoltării
regionale  și  administrației  publice  nr.  4032/2066/2015 pentru  aprobarea
Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit
şi  contribuţii  sociale  aferente  veniturilor  din  activităţi  agricole,  de  către  organele
fiscale  locale,  precum  şi  modul  de  colaborare  şi  de  realizare  a  schimbului  de
informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale (M. Of. nr. 974
din 29 decembrie 2 )

5. Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4080/2015 privind  abrogarea
Ordinului  viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor  publice,  nr.  1.642/2013  privind
organizarea  şi  funcţionarea Biroului  central  de legătură pentru contactele  cu alte
state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia
Europeană (M. Of. nr. 970 din 28 decembrie 2015)
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6.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4115/2015 pentru  abrogarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de
eliberare  a  certificatului  de  atestare  fiscală  pentru  persoane  juridice  şi  fizice,  a
certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (M.
Of. nr. 984 din 30 decembrie 2015)

7. Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4120/2015 privind  aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi
achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2)
lit.  a)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal  (M.  Of.  nr.  981  din  30
decembrie 2015)

8.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4121/2015 pentru  aprobarea
Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în
vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de
bunuri (M. Of. nr. 976 din 29 decembrie 2015 )

9.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4133/2015 pentru  abrogarea
Ordinului  viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor  publice,  nr.  1.504/2013  privind
stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor
de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării
situaţiei fiscale personale (M. Of. nr. 983 din 30 decembrie 2015)

10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4153/2015 pentru modificarea
şi completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar  al  anului  2015,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
4.075/2015 (M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015)

11.  Ordinul preşedintelui      Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
3637/2015 pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a  sumelor  plătite  de
contribuabili  în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către
aceştia (M. Of. nr. 978 din 30 decembrie 2015)

12.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M. Of. nr. 979 din 30
decembrie 2015)

13.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3699/2015 pentru  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  (M.  Of.  nr.  969  din  28
decembrie 2015)
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14.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri  ce trebuie
declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a
modelului declaraţiei (M. Of. nr. 972 din 29 decembrie 2015)

15.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3706/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind
modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale" (M. Of. nr. 968 din
28 decembrie 2015)

16.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3707/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind
nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale"  (M. Of. nr. 968
din 28 decembrie 2015)

17.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3708/2015 pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularului  "Decizie  de
impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale"  (M. Of. nr. 968 din 28
decembrie 2015)

18.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3709/2015 pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularului  "Decizie  de
impunere  privind  obligaţiile  fiscale  principale  aferente  diferenţelor  bazelor  de
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice" (M. Of. nr. 968
din 28 decembrie 2015)

19.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3710/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la
persoane juridice (M. Of. nr. 967 din 28 decembrie 2015)

20.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în
activitatea de inspecţie fiscală (M. Of. nr. 965 din 28 decembrie 2015)

21.  Ordinul      preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
3733/2015 privind  aprobarea  metodelor  indirecte  de  stabilire  a  veniturilor  şi  a
procedurii de aplicare a acestora (M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015)

22.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului
de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de
preţ în avans (M. Of. nr. 972 din 29 decembrie 2015)

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3735_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3735_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3733_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3733_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3711_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3711_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3710_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3710_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3709_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3709_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3708_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3708_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3707_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3707_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3706_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3706_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3704_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3704_2015.pdf


23.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3737/2015 privind  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularului  "Decizie  de
ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate" (M. Of.
nr. 973 din 29 decembrie 2015)

24.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare Fiscală nr.
3741/2015   privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (M. Of. nr. 975 din 29 decembrie
2015)

25.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală nr.
3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări
sociale  de  sănătate  datorate  de  persoanele  fizice  care  nu  realizează  venituri,
prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
pentru aprobarea unor formulare (M. Of. nr. 975 din 29 decembrie 2015)

26.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3744/2015 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 (M. Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015)

27.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 983 din 30
decembrie 2015)

28.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3771/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în
cadrul  inspecţiei  fiscale  la  persoane  fizice  (M.  Of.  nr.  980 din  30 decembrie
2015)

29.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3772/2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la
persoane fizice (M. Of. nr. 972 din 29 decembrie 2015)

30.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central
(M. Of. nr. 973 din 29 decembrie 2015)

31.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3833/2015 pentru aprobarea formularului „Dispoziţie privind măsurile stabilite de
organele de inspecţie fiscală“ (M. Of. nr. 983 din 30 decembrie 2015)
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32.  Ordinul presedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3834/2015 pentru  aprobarea  Procedurii  privind  stabilirea  obligaţiilor  fiscale
accesorii  reprezentând  penalităţi  de  nedeclarare  (M.  Of.  nr.  984  din  30
decembrie 2015)

33.  Ordinul preşedintelui  Agenției  Naționale de Administrare Fiscală nr.
3838/2015 privind  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularelor  şi
documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală
(M. Of. nr. 982 din 30 decembrie 2015)

34.  Norma    Autorității  de  Supraveghere  Financiară  n  r.  32/2015 privind
organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor,
capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare
ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare  (M. Of. nr.
971 din 29 decembrie 2015)

35.  Norma    Autoritatii  de  Supraveghere  Financiară  n  r.  36/2015 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile  financiare anuale consolidate aplicabile  brokerilor  de asigurare şi/sau de
reasigurare (M. Of. nr. 976 din 29 decembrie 2015)

36.  Norma    Autoritatii  de  Supraveghere  Financiară   nr.  39/2015 pentru
aprobarea  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  Standardele  internaţionale  de
raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate
de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor
financiare (M. Of. nr. 982 din 31 decembrie 2015)

37.  Norma    Autoritatii  de  Supraveghere  Financiară  nr.40/2015 pentru
aprobarea Reglementărilor  contabile privind situațiile  financiare anuale și  situațiile
financiare  anuale  consolidate,  aplicabile  entităților  autorizate,  reglementate  și
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor
și Investițiilor Financiare (M. Of. nr. 980 din 30 decembrie 2015) 
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