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Diverse modificări legislative 

Legea nr. 167 din 14 Iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu 

 modificări în structura, organizarea şi funcţionarea Administraţie Fondului pentru 
mediu; 

 modificări ale contribuţiilor datorate şi a surselor de finanţare a Fondului pentru mediu. 

 
Ordine ale organelor de specialitate ale Administraţiei Publice Centrale şi ale Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate privind:  

 aprobarea metodologiei de control pentru modul de eliberare a certificatelor de 
concediu medical; 

 aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010; 
 stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă 

pentru semestrul II 2010. 
 modificarea anexei nr. 1 la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală nr. 2101 din 2010 pentru aprobarea procedurii de organizare şi funcţionare a 
Registrului Operatorilor Intracomunitari precum şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare 

 modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 101 din 2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor 
utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reținere la sursă; 

 aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu 
destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de 
folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea 
modelului și conținutului unor formulare. 

Informare de presă a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la documentele necesare 
înregistrării contribuabililor în Registrul Operatorilor Intracomunitari 
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1. În Monitorul Oficial nr. 504 / 20.07.2010 a fost publicată Legea nr. 167 din 14 Iulie 2010 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 
 Ca urmare a modificărilor, Administraţia Fondului pentru mediu primeşte o nouă 

atribuţie şi anume, elaborarea ghidurilor de finanţare aferente categoriilor de proiecte şi 
programelor pentru protecţia mediului, finanţate din Fondul pentru mediu. 

 Se aduc o serie de modificări şi completări cu privire la organizarea, structura, 
funcţionarea şi conducerea Administraţiei Fondului pentru mediu.  

 Excepția în cazul medicamentelor, așa cum era prevăzută la contribuţia în cuantum de 
2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru 
mediu, este eliminată. 

 Se măreşte cota de contribuţie de la 1% la 2% pentru veniturile realizate din vânzarea 
masei lemnoase obţinute de către administratorul sau proprietarul pădurii. Sunt 
exceptate de la această contribuție lemnele de foc, arborii și arbuștii ornamentali, pomii 
de Crăciun, răchita și puieții. 

 Contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope 
noi şi/sau uzate destinate reutilizării este majorată de la 1leu/kg anvelopă la 2 lei/kg 
anvelopă. Contribuţia va fi plătită pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope 
corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute de legislaţie şi cantităţile 
efectiv gestionate. 

 Ecotaxa aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, fabricate din materiale 
obţinute din resurse neregenerabile, se reduce la 0,1 lei/bucată. În plus, declararea şi 
plata taxei se vor face trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de 
raportare. 

 Se introduce o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 
2011 de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, 
pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare 
prevăzute de lege şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate. 

 Se introduc prevederi cu privire la garanţia constituită de producătorii de echipamente 
electrice şi electronice conform Hotărârii Guvernului nr. 448/2005. 

 Operatorii economici autorizaţi pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sunt obligaţi 
să declare trimestrial situaţia contractelor încheiate sau reziliate cu operatorii economici 
care introduc pe piaţă ambalaje sau bunuri ambalate. 

 Se introduc două noi anexe, prima privind obiectivele minime de valorificare sau 
incinerare în instalații de incinerare sau recuperare de energie și de valorificare prin 
reciclare, globale și pe tip de material de ambalare, pentru anul 2011 și începând cu 
anul 2012; și a doua privind etapizarea obligațiilor anuale de gestionare a uleiurilor 
uzate. 

2. În Monitorul Oficial nr. 512 / 22.07.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2007 din 19.07.2010 
privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010. 

În vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

La drepturile salariale, cât şi actualizările aferente acestora cu indicele de inflaţie, indiferent de 
modul în care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub formă de 
despăgubiri reprezentând drepturi salariale actualizate - se calculează şi se reţine impozit pe venit, 
precum şi contribuţiile legale de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj şi asigurări sociale de 
sănătate. 

3. În Monitorul Oficial nr. 512 / 22.07.2010 a fost publicat Ordinul Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 627 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a 
certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

lnk:LEG%20PRL%20571%202003%200
lnk:CFI%20PRL%201000000%202003%201000000
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Prin metodologia aprobată se stabilesc modalitatea de eliberare a certificatelor medicale şi cea de 
contestare a unui astfel de document, cât şi documentele care trebuie prezentate de către medicul 
ce a eliberat certificatul în cazul unui control. 

4. În Monitorul Oficial nr. 516 / 23.07.2010 a fost publicat Ordinul nr. 566 din 12 iulie 2010 
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă 
pentru semestrul II 2010. 

Începând cu luna august 2010 valoarea sumei lunare indexate ce se acordă sub formă de tichete 
de creşă, în conformitate cu prevederile legale, este de 370 lei. 

5. În Monitorul Oficial nr. 527 / 23.07.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2221 privind modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 
pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor 
intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare – 
modificările se referă la obligațiile contribuabililor în funcție de înscrierile din cazierul judiciar. 

6. Pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice a fost publicată în data de 28 iulie 2010 o 
informare de presă privind documentaţia ce trebuie furnizată la solicitarea înregistrării în 
Registrul Operatorilor Intracomunitari. 

Pentru a urgenta solicitările operatorilor intracomunitari de înscriere în Registrul Operatorilor 
Intracomunitari, care intră în vigoare la data de 1 august 2010, Ministerul Finanţelor Publice atrage 
atenţia asupra conţinutului normelor metodologice, care aduc precizări cu privire la persoanele 
care trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, în materia TVA şi 
accize, au fost aprobate în şedinţa de guvern din data de 23 iulie 2010. 

7. În Monitorul Oficial nr. 538 / 02.08.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2.238 / 2010 pentru 
modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la 
sursă, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). 

Acest ordin modifică și completează Anexa nr. 1 ”Declarație privind obligațiile de plată la bugetul 
de stat” și Anexa nr.8 privind instrucțiunile de completare a formularului 100, la Ordinul nr. 
101/2008, specificând şi aprobând totodată și procedura, modelul, conţinutul şi instrucţiunile de 
completare referitoare acestor modificări. 

Prevederile acestui ordin intră în vigoare începând cu obligațiile de plată cu termen de declarare 
25 august 2010. 

8. În Monitorul Oficial nr. 443 / 01.07.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2.112 / 2010 privind 
aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de 
sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului 
cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare, emis de președintele ANAF. 

Acest ordin aprobă următoarele: 

 Procedura de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu 
social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului 
cu destinația de sediu social; 

 Modelul și conținutul formularelor: 
 

 ”Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra 
spațiului cu destinație de sediu social și de eliberare a certificatului pentru 
spațiul cu destinație de sediu social”; 

 ”Adeverință privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință 
asupra spațiului cu destinație de sediu social”; 

 ”Certificat pentru spațiul cu destinație de sediu social”. 
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Cererea se depune la organul fiscal competent. Termenul de soluționare a cererii este 
de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia împreună cu documentația 
completă. 

9. În Monitorul Oficial nr. 534 / 30.07.2010 a fost publicată Hotărârea nr. 768 din 23.07.2010 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. 

Principalele modificări sunt prezentate în continuare. 

Modificări Titlul VI – Taxa pe valoarea adăugată: 

 se aduc modificări, completări şi exemple la punctul 161 cu privire la exigibilitatea pentru 
livrări de bunuri şi prestări de servicii şi la cota de TVA aplicabilă; 

 se actualizează prevederile sau exemplele ce conţineau cota de TVA de 19%; 
 se introduce un nou punct, 231 cu prevederi şi exemple referitoare la cotele de TVA 

aplicabile în cazul modificărilor de cotă; 
 persoanele autorizate pentru formarea profesională a personalului aeronautic civil navigant 

prevăzut de Legea nr. 223/2007 pot aplica scutirile de taxă  prevăzute de la art. 141 alin. 1 
lit. f); 

 se introduc noi prevederi cu privire la regularizările pentru facturile de avans parţiale sau 
integrale ce trebuie efectuate în cazul schimbării cotei de TVA pentru a se aplica cota în 
vigoare la data faptului generator de taxă; 

 se introduc norme metodologice cu privire la Registrul Operatorilor Intracomunitari. 

Modificări Titlul VII – Accize şi alte taxe speciale 

 se definesc accizele percepute drept accizele stabilite şi înregistrate în evidenţele contabile 
ale plătitorului de accize ce urmează a fi virate la bugetul de stat; 

 se introduc noi prevederi cu privire la documentele ce trebuie depuse împreună cu 
solicitarea de încadrare a produselor energetice din punctul de vedere al accizelor; 

 sunt clarificate informațiile referitoare la înregistrarea operatorilor autorizați în domeniul 
gazelor naturale, energiei electrice, extracției cărbunelui și lignitului; 

 se aduc o serie de modificări şi lămuriri legate de producția și transformarea produselor 
accizabile într-un antrepozit fiscal; 

 se actualizează normele referitoare la antrepozitul fiscal, antrepozitari, garanții, marcaje 

10. În Monitorul Oficial nr. 539 / 3.08.2010 a fost publicat Ordinul nr. 2245 / 2010 al 
președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) 
”Decont de taxă pe valoarea adăugată”. 

Acest Ordin actualizează decontul de TVA (300) precum și instrucțiunile de completare a acestuia. 



 

Mazars România 
Str. Economu Cezarescu, nr. 31B 

Sector 6, RO-060754 
Bucureşti, România 

 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 

 

E-mail: contact@mazars.ro 

  www.mazars.ro / www.mazars.com 

CONTACT 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ.  

Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, nu ne asumăm nici o 
responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi                 
să ne contactaţi. 

 

Persoane de contact:  

Jean-Pierre VIGROUX - Managing Partner 

Hubertus EICHLER - Partner, German & Austrian Desk 

Gabriel SINCU - Partner, Head of Tax & Outsourcing Services 

 


