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Amendment brought to the Tax Code

Modificare adusă Codului fiscal

Law 26/2017 approving Government Emergency Ordinance
no. 46/2016 for supplementing the Law no. 227/2015
regarding the Tax Code, published in the Official Gazette
no. 210 of 28 March 2017

Legea 26/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a
Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din
28 martie 2017

It has been introduced in the Tax Code the definition of “land
of home building”, as being the land related to the building
identified by the home address, street name and postal code.

A fost introdusă în Codul Fiscal definiţia termenului „terenul
aferent clădirii de domiciliu”, ca fiind terenul proprietății
identificat prin adresă, numele străzii si număr poștal.

 Customs

 Vamă

Technical norms regarding the authorization for use of
the union/common transit regime in paper format for
goods transported on rail and by airplane and the
authorization for use of the union/common transit regime
based on an electronic manifest for goods transported by
airplane

Norme tehnice privind autorizarea utilizării regimului de
tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile
transportate pe cale ferată și pe cale aeriană și
autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun
pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile
transportate pe cale aeriană

Order no. 735/2017, published in the Official Gazette no.
156/2 March 2017.

Ordin nr. 735/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 156/
2 martie 2017.

The Order brings changes to the above-mentioned technical
norms. The previous Order no. 3,003/2009 is repealed.

Ordinul aduce modificări normelor tehnice menționate mai
sus. Ordinul nr. 3.003/2009 este abrogat.
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Technical norms for granting the authorized consignor
and/or authorized consignee status for the
unional/common transit regime

Norme tehnice privind acordarea statutului de expeditor
și/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit
unional/comun

Order no. 766/2017, published in the Official Gazette no. 180/
13 March 2017

Ordin 766/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 180/13 martie
2017

The Order brings changes to the technical norms regarding
the granting of authorized consignor and/or consignee status
for the unional/common transit regime. The previous Order
no. 3,002/2009 is repealed.

Ordinul aduce modificări normelor tehnice privind acordarea
statutului de expeditor și/sau destinatar agreat în cadrul
regimului de tranzit unional/comun. Ordinul 3.002/2009 este
abrogat.

Technical norms regarding the authorization for use of
temporary storage areas and technical norms for the use
and filling of the temporary storage statement

Norme tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor
de depozitare temporară și a Normelor tehnice privind
utilizarea și completarea declarației de depozitare
temporară

Order no. 792/2017, published in the Official Gazette no. 178/
13 March 2017

Ordin 792/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 178/ 13 martie
2017

These areas are used for temporary storage of imported
and/or exported goods, without being subject to customs
duties, until they are placed under a customs procedure.
The previous Order no. 839/2016 is repealed.

Aceste spații sunt destinate depozitării temporare a bunurilor
importate și/sau exportate, fără a fi supuse taxelor vamale,
până la punerea sub o procedură vamală. Ordinul nr.
839/2016 este abrogat.

Technical norms regarding the utilization of the
Romanian System for automatic processing of the import
declaration/ Technical conditions regarding the utilization
of the Export Control System.

Norme tehnice de utilizare a Sistemului român de
procesare automată a declarației vamale la import/ Norme
tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

Orders no. 866 and 867/2017, published in the Official
Gazette no. 187/16 March 2017

Ordinele 866 și 867/2017, publicate in Monitorul Oficial
nr.187/16 martie 2017

Specific conditions regarding the centralized clearance
procedure at a national level for imports and exports of goods,
have been introduced.

Se introduc condiţii specifice privind procedura de vămuire
centralizată la nivel național pentru importurile și exporturile
de bunuri.
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 Formulare fiscale

Order no.967/2017, published in the Official Gazette no. 208/
27 March 2017.

Ordin nr. 967/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 208/
27 martie 2017

Several new form templates used in collecting tax debts have
been implemented. Order no. 1,438/2009 is repealed.

Au fost modificate o serie de formulare fiscale în domeniul
colectării creanțelor fiscale. Ordinul 1.438/2009 este abrogat.
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