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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ PENTRU 
CONTRIBUABILI

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

în perioada 01.02.2016 – 05.02.2016

1.     Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  85/2016 pentru  abrogarea
Ordinului  ministrului  economiei  şi  finanţelor  nr.  395/2008  privind  procedura  de
transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state
membre  ale  Uniunii  Europene,  precum  şi  de  transfer  al  sumelor  recuperate  de
autorităţile  competente  din  alte  state  membre,  reprezentând  creanţe  stabilite  în
România (M. Of. nr. 85 din 04 februarie 2016)

2.     Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  123/2016 privind  principalele
aspecte  legate  de  întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor  financiare  anuale  şi  a
raportărilor  contabile  anuale  ale  operatorilor  economici  la  unităţile  teritoriale  ale
Ministerului Finanţelor Publice (M. Of. nr. 81 din 04 februarie 2016)

3.     Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 124/2016 pentru modificarea şi
completarea  Ordinului  ministrului  economiei  şi  finanţelor  nr.  2.007/2008  privind
aprobarea  componenţei  Comisiei  pentru  autorizarea  operatorilor  economici  din
domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia,  precum  şi  a  Normelor  de  organizare,  funcţionare  şi  control  vamal  al
activităţii  de  comercializare  a  mărfurilor  în  regim  duty-free  şi/sau  duty-free
diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de
tichete (M. Of. nr. 79 din 03 februarie 2016)

4.     Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  155/2016 privind  abrogarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii
de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind
reglementarea  acordării  eşalonărilor  la  plată  (M.  Of.  nr.  78  din  03 februarie
2016)
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5.     Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  101/2016 pentru  aprobarea
Normelor  privind  restituirea  taxei  pe valoarea  adăugată  cumpărătorilor,  persoane
fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană (M. Of. nr. 87 din 05 februarie
2016)

6.     Ordinul  comun  al  ministrului  finanţelor  publice  si  al  ministrului
agriculturii  şi dezvoltării  rurale nr. 67/95/2016 pentru abrogarea Ordinului
viceprim-ministrului,  ministrul  finanţelor  publice,  şi  al  ministrului  agriculturii  şi
dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
pentru pâine şi specialităţi de panificaţie (M. Of. nr. 77 din 02 februarie 2016)

7.     Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
503/2016 în  vederea  publicării  Înţelegerii  dintre  autorităţile  competente  ale
României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi
implementarea FATCA (M. Of. nr. 70 din 01 februarie 2016)

8.     Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
370/2016 pentru  aprobarea  Procedurii  privind  stabilirea  sumei  reprezentând
timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare (M. Of. nr. 72 din 01 februarie 2016)

9.     Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi
condiţiile  de  solicitare  a  dosarului  preţurilor  de  transfer  şi  procedura  de
ajustare/estimare a preţurilor de transfer (M. Of. nr. 74 din 02 februarie 2016)

10.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
517/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale
de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale (M. Of. nr.
74 din 02 februarie 2016)

11.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
514/2016 pentru  modificarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 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.  75  din  02
februarie 2016)

12.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
522/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii
informative (M. Of. nr. 78 din 03 februarie 2016)
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13.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
558/2016 privind Procedura de publicare a listelor  debitorilor  care înregistrează
obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii  (M. Of. nr. 78 din
03 februarie 2016)

14.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
501/2016 privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor
şi  structurilor  vamale  subordonate  şi  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului
formularelor  şi  documentelor  utilizate  de  către  Direcţia  Generală  a  Vămilor  şi
structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul
produselor accizabile (M. Of. nr. 82 din 04 februarie 2016)

15.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
560/2016 pentru  aprobarea  Procedurii  de  administrare  şi  monitorizare  a
contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea
de administrare a contribuabililor mijlocii (M. Of. nr. 83 din 04 februarie 2016)

16.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale,
care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M. Of. nr. 89 din 05 februarie
2016) 
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