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1. Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii 
de persoane în sistemul public de pensii (M. Of. nr. 842 din 24 octombrie 2016)

2. Legea nr. 190/2016 pentru ratificarea Acordului  de sediu dintre România şi 
Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015 
(M. Of. nr. 852 din 26 octombrie 2016)

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2435/2016 pentru completarea 
anexei  la  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  1.376/2016 privind  tipurile  de 
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online 
prin  intermediul  Sistemului  Naţional  Electronic  de Plăţi  (M. Of.  nr.  850 din 26 
octombrie 2016)

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2433/2016 privind împuternicirea 
persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata 
contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (M. Of. nr. 
860 din 28 octombrie 2016)

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2460/2016 privind împuternicirea 
persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata 
contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  (M. Of. nr. 
860 din 28 octombrie 2016)

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2460_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2433_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2435_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_190_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_186_2016.pdf


6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri 
sau alte  categorii  de persoane prevăzute  la  art.  180 din  Codul  fiscal,  precum şi 
pentru aprobarea unor formulare (M. Of. nr. 845 din 25 octombrie 2016)

7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA 
aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al 
Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România  (M. Of. nr. 
844 din 25 octombrie 2016)

8.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2921/2016 pentru aprobarea Procedurii  de înregistrare fiscală,  din oficiu  sau la 
cererea altei autorităţi  care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept 
fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii (M. Of. nr. 
850 din 26 octombrie 2016)

9.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr. 
2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate 
între  persoane  juridice  române,  persoane  fizice  rezidente,  precum  şi  persoane 
juridice  străine  care  desfăşoară  activitate  în  România  printr-un  sediu 
permanent/sediu  permanent  desemnat  şi  persoane  juridice  străine  sau  persoane 
fizice nerezidente (M. Of. nr. 854 din 27 octombrie 2016)

10.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2901/2016 pentru  aprobarea  Instrucţiunilor  de  completare  a  documentului 
administrativ  în  format  electronic  (e-DA)  utilizând  aplicaţia  EMCS-RO-Mişcări  de 
control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de 
accize (M. Of. nr. 861 din 28 octombrie 2016)

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2810_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2810_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2901_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2901_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2994_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2994_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2921_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2921_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2731_2016.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2731_2016.pdf

