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Acte adoptate
Fiscalitate
Ordinul nr. 3320/2018 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate
conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii
Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor
reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru
motorina utilizată drept combustibil pentru motor - M. Of. nr. 914 din 30 octombrie 2018
Ordinul nr. 3439/2018 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3286/2018 privind aprobarea modelului Convenției
privind implementarea Programului „Investește în tine” și a modelului Convenției de
garantare - M. Of. nr. 914 din 30 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018
de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L273 din 31 octombrie 2018
Ordinul nr. 3456/2018 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor
reglementări contabile - M. Of. nr. 942 din 7 noiembrie 2018.
Ordinul nr. 2716/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016
privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii - M. Of. nr. 937 din 6
noiembrie 2018.
Ordinul nr. 2601/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru
modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele
declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1887/2016 - M. Of. nr. 935 din 6 noiembrie 2018.

Proiecte legislative
Senat
Propunere legislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr. 227 din 8
septembrie 2015 privind Codul fiscal în sensul introducerii unui nou punct care,
pe lângă persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, persoanele fizice care
desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, persoanele fizice
care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare și persoanele fizice care
desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o
perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități
sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 (activităţi
corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare”, 5520 - „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
5530 - „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 - „Alte servicii de cazare”,
5610 - „Restaurante”, 5621 - „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”,
5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor”), să includă și părinții copiilor cu cerințe educaționale speciale în sensul
scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii, cu condiția ca sumele
rezultate din aceste scutiri să fie îndreptate în mod exclusiv către plata serviciilor de
terapie - 22.10.2018.
Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în sensul diminuării de la 19 la 9% a taxei
pe valoare adăugată a lemnului de foc prevăzut în codul de clasificare 4401 din
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European - 06.11.2018

Guvernul României
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Titlului VIII - Accize și alte taxe speciale din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016 prin care se urmărește modificarea prevederilor din Normele metodologice
astfel încât modalitatea de aplicare a scutirii de la plata accizelor pentru produsele
energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru aviație, alta decât
aviația turistică în scop privat, să fie adaptată și condițiilor specifice de exercitare a
activității instituțiilor de stat.

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a
prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prin care se aduc
unele clarificări, pentru asigurarea aplicării unitare a prevederilor legale, în cazul
operațiunilor dificil de încadrat din perspectiva TVA în categoria livrărilor de
alimente pentru care este aplicabilă cota de TVA de 9% sau în categoria prestărilor
de servicii de restaurant sau catering pentru care va fi aplicabilă cota de TVA de 5%.

