
  

     

 

 

 

 

 

Actele normative cu incidenţă în materie fiscală 

publicate în Monitorul Oficial în perioada 

25 - 29 ianuarie 2016 

  
1. Ordonanţa Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. (M. 
Of. nr. 68 din 29 ianuarie 2016) 

 se aduc completări și modificări la dispozițiile Ordonanţei Guvernului  nr. 
26/2013 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, execuţia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli și transmniterea de analize, situaţii, indicatori 
economico-financiari către Ministerul Finanţelor Publice. 
  

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/2016 privind aprobarea 
calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru 
contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna 
ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale  art. 66 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016) 

 prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se 
înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 
2016, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015. 
  

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale 
instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum 
şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii publice (M. Of. nr. 57 din 26 ianuarie 2016) 

 situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat 
patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura 
activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la 
situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative. 
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4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 50/2016 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru 
reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată 
ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau 
au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi 
personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia (M. Of. nr. 63 
din 28 ianuarie 2016) 

 prin cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare la care au 
dreptul beneficiarii sunt avute în vedere cheltuielile cu serviciile avocaţiale şi cu 
serviciile de expertiză judiciară, după cum urmează: 
     a) în cazul procesului civil, cheltuielile efectuate după primirea oricărui 
document transmis de instanţa de judecată din care rezultă calitatea de pârât, 
intervenient forţat sau chemat în garanţie a beneficiarului şi până la rămânerea 
definitivă sau definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, după caz; 
   b) în cazul procesului penal, cheltuielile efectuate după începerea urmăririi 
penale împotriva beneficiarului şi până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti. 
  

5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
371/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare 
fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal 
(M. Of. nr. 56 din 26 ianuarie 2016) 

 se modifică formularul (020) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie 
de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric 
personal ” şi  formularul (030) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 
menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal". 
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