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NOUTĂŢI  LEGISLATIVE  APĂRUTE  ÎN PERIOADA 01.06.2016 - 10.08.2016 

 

 

 Prin Ordinul ANAF 1863/2016, publicat în Monitorul Oficial 474 / 24 iunie 2016, se aprobă 

Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole.  

  Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, 

beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului 

fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate 

dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, 

precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

         a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit; 

         b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau 

din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, 

prevăzută la articolul 105 alineat (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale; 

 c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 "Declaraţie 

privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit". În declaraţie, 

contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără 

a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la articolul 106 

alineat  (5) din Legea 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Prin OUG  32/2016 publicată în Monitorul Oficial 488 / 30.06.2016: 

 

1. Începând cu data de 30 iunie 2016: 

     - se scutesc de la plata impozitului asupra venitului din transferul proprietăţilor imobiliare date în 

plată pentru stingerea obligaţiilor asumate prin credite în condiţiile prevederilor Legii 77/2016 

privind darea în plată pentru o singură operaţiune de dare în plată; 

 

    - se includ în categoria veniturilor din alte surse şi veniturile obţinute de către operatorii statistici 

din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în 

cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale. 

 

            2. Începând cu data de 1 august 2016: 

- organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru  încasările zilnice în numerar de la persoane fizice, 

pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal aprobarea unui alt plafon 

zilnic de încasări decât cel de 10.000 lei, dacă aceştia prezintă organului fiscal informaţii din care 

rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente 

depăşesc plafonul de 10.000 lei.   Organul fiscal va stabili acest plafon în funcţie de încasările pe 

care organizatorii de nunţi şi botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente şi va emite o 

decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii. Decizia are valabilitate un an de la 

data comunicării şi poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului. Procedura de 
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aprobare a unui alt plafon zilnic de încasări decât cel de 10.000 lei, este stabilită prin Ordinul MFP 

1265/2016, publicat în Monitorul Oficial 603/08.08.2016. 

 

- se aplică cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în 

agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi 

prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin Ordinul 

MFP 1155/868/2016, publicat în Monitorul Oficial 572/28.07.2016 (a se vedea şi materialul 

informativ “Extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% în vigoare începând cu 1 august 2016” 

publicat pe pagina de internet a DGRFP Braşov la adresa www.anaf.ro/regiunea Brasov/ Asistentă  

contribuabili/Informatii curente / Informatii privind noutăţi legislative. 

 

-  plafoanele-limită prevăzute de lege nu se aplică pentru retragerea de numerar din conturi 

deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt 

autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal 

prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice. 

- Începând cu veniturile aferente lunii august 2016, sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile 

realizate din salarii şi asimilate salariilor persoanele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-

dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică. Scutirea de impozit se aplică  în condiţiile 

stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului 

economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al 

ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, ordin care urmează să fie aprobat şi publicat. 

 

 Prin Ordinul MFP 916/2016 publicat în Monitorul Oficial 499 din 5 iulie 2016 se aprobă 

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici  

    - A se vedea materialul informativ “Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016” publicat pe     

pagina de internet a DGRFP Braşov la adresa www.anaf.ro/regiunea Brasov/Asistentă   

contribuabili/ Informatii curente / Informatii privind noutăţi legislative. 

 

Termenul de depunere pentru raportările contabile la data de 30 iunie 2016 este cel târziu 

până pe data de 16 august 2016. 

 

 Prin  Ordinul MFP 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin 

intermediul cardurilor bancare prin POS, publicat în Monitorul Oficial 501 din 5 iulie 2016, 

persoanele fizice ce au calitate de contribuabil şi sunt identificate fiscal prin intermediul codului 

numeric personal au posibilitatea să achite cu cardul bancar impozitele şi taxele datorate, după 

caz, în funcţie de situaţia fiscală a respectivei persoane fizice. Plăţile prin card se pot efectua 

în incinta unităţilor de trezorerie dotate cu POS – uri. 

 

 

 Prin Ordinul comun al MFP şi MJ 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de 

stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea 

impozitului pe venit, publicat în Monitorul Oficial 524 din 12 iulie 2016, se aprobă modelul, 

conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor: 

a) Declaraţia 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”; 

http://www.anaf.ro/regiunea
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b) Declaraţia 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal” 

- declaraţia 208 se depune semestrial de către notarii publici care au obligaţia calculării, 

încasării şi plăţii impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal; 

- noua declaraţie 208 va permite notarilor publici să notifice organelor fiscale, în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal, prin completarea corespunzătoare a 

formularului, acele tranzacţii care se efectuează sub valoarea stabilită prin expertiza 

camerelor notarilor publici; 

- declaraţia 209 se depune de persoanele fizice care realizează venituri din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal printr-o altă procedură decât cea 

notarială sau judecătorească; declaraţia se depune în termen de 10 zile de la efectuarea 

tranzacţiei; 

- prin ordin se aprobă şi formularele utilizate de organul fiscal: 

a) Formular 253 „Decizie de impunere privind veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal” 

                b) Formular 254 „Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe veniturile  

      din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”  

 

 Prin Ordinul MFP 1056/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile 

de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial 526 / 13 iulie 

2016, se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare, stabilindu-se cheltuielile eligibile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

activităţile de cercetare-dezvoltare pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul 

rezultatului fiscal. Plătitorii de impozit pe profit beneficiază la calculul rezultatului fiscal, pentru 

activităţile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, de următoarele stimulente fiscale: 

a) deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a 

cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează 

trimestrial/anual; 

b) aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor 

destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

 

 Prin Ordinul ANAF 2048/2016, publicat în Monitorul Oficial 533 / 15 iulie 2016 a fost modificat 

Ordinul  ANAF 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) 

"Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura 

activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", în sensul simplificării acestui 

formular. 

Formularul (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii 

de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA", se completează şi se 

depune de către:  

 - societăţile înfiinţate în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în 

scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor articolului 316 alineat (1) litera b) şi c) sau alineat (12) din Codul 

fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe 

valoarea adăugată, potrivit articolului 316 alineat (12) din Codul fiscal, după caz; 

 - persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor 

articolului 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul 
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prevederilor articolului 58 din Codul de procedură fiscală, în situaţia în care prezintă risc fiscal, în 

urma selecţiei efectuate în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel 

central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. 

 

 Prin Ordinul ANAF 2037/2016, publicat în Monitorul Oficial 534 / 15 iulie 2016, se aprobă 

Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului 

sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună formularul 306 "Cerere 

privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic" la 

organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea. 

Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi 

periodicitatea, respectiv: 

a) declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată; 

b) balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după 

caz; 

c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior; 

               d)   alte documente relevante pentru luarea deciziei. 

 

 Prin Ordinul MFP 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România 

a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial 577 / 29 iulie 2016  

       se actualizează Ordinul MFP 74/2012,  

- prevederile articolelor 7 şi 59 din Legea  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, coroborate cu cele ale 

convenţiilor de evitare a dublei impuneri stabilesc condiţiile în care o persoană fizică 

este considerată rezidentă în România, fiind supusă astfel impozitului pe venit, pentru 

venitul obţinut din orice sursă, atât din România cât şi din afara României  

- Pentru obţinerea de informaţii referitoare la persoanele fizice care sosesc sau părăsesc 

teritoriul României şi care solicită rezidenţa fiscală în România sau solicită scoaterea din 

evidenţa organelor fiscale române, a fost elaborat Ordinul 1099/2016; 

- Au fost aprobate astfel următoarele formulare: 

a) „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România” 

b) „Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor articolului 

7 şi articolului 59 din Codul Fiscal sau ale Convenţiei de Direcţia Generală de 

Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale Ministerul Finanţelor Publice evitare a 

dublei impuneri incheiată între România şi ………………………, de către persoana 

fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile” 

c) „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” 

   d) „Notificarea privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor articolului           

7  şi articolului 59 din Codul Fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată 

 între România şi ………………………, de către persoana fizică plecată din Romania       

pentru o perioadă mai mare  de 183 de zile”.  

 

 Prin  Ordinul ANAF 2264/2016, publicat în Monitorul Oficial 578 / 29 iulie 2016  se modifică 

Ordinului ANAF 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe 

teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - formular 394 

     - a fost reglementat faptul că declaraţia 394 se va depune pe noul format astfel: 
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a) pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2016 se vor completa doar informaţiile 

aferente cartuşelor A-C, în speţă doar operaţiunile desfăşurate cu persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România; 

b) începând cu data de 1 octombrie declaraţia se va completa integral, pentru toate 

operaţiunile desfăşurate pe teritoriul naţional. 

- a fost introdusă posibilitatea selectării cotei de 19% pentru a se facilita raportarea unor 

operaţiuni de reglare cu această cotă; 

- Prin OPANAF 2328/05.08.2016, publicat în Monitorul Oficial 601/08.08.2016, se 

precizează faptul ca termenul de depunere a D394 este până la data de 30 a lunii, iar in 

situatia in care perioada de raportare este luna, pentru luna ianuarie, termenul de 

declarare este pana la data de 28, respectiv 29 februarie, dupa caz. 

 

 Prin Ordinul ANAF 2266/2016,  publicat în Monitorul Oficial 578 din 29 iulie 2016, a fost 

modificată procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 

restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

- se modifică formatul de raportare, introducându-se o nouă coloană „Observaţii” în care 

se va detalia situaţia contribuabilului (insolvenţă, insolvabilitate, faliment etc); 

- a fost stabilit faptul că nu se consideră că un debitor are obligaţii fiscale restante în 

situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de 

restituit/rambursat. 

 

 Prin Ordinul ANAF 2011/2016, publicat în Monitorul Oficial 589/03.08.2016, se aprobă atât 

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit 

prevederilor articolului 316 alineat (12) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cât şi modelul 

şi conţinutului unor formulare: 

- "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit articolului 316 alineat 

(12) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099) "; 

- "Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit articolului 316 

alineat (12) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare"; 

 -"Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, 

potrivit articolului 316 alineat (12) din Legea  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare". 

 Prin Ordinul ANAF 2012/2016, publicat în Monitorul Oficial 592/03.08.2016, se aprobă atât 

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, cât şi modelul şi 

conţinutul unor formulare: 

    a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA; 

       b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA; 

       c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA; 

   d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din 

oficiu,                a înregistrării în scopuri de TVA. 

 

 Prin Ordinul MFP 1265/2016, publicat în Monitorul Oficial 603/08.08.2016 se aprobă 

Procedura de aplicare a prevederilor articolului 41 din Legea 70/2015 pentru întărirea 

disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 193/2002 privind introducerea 

sistemelor moderne de plată. 

 

Material elaborat la data de 10.08.2016 


