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Acte adoptate

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.921 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 
de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la 
articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311 din 7 decembrie 2018;

Fiscalitate

Ordinul nr. 3.714/2018 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de 
emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna 
decembrie 2018 - M. Of. nr. 1.041 din 7 decembrie 2018;
 
Ordinul nr. 3.659/2018 al ministrului finanțelor publice 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 - M. Of. nr. 1.037 din 6 decembrie 2018;

Legea nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal - M. Of. nr. 1.028 din 3 decembrie 2018;

Ordinul nr. 2.846/2018 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind 
aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția 
de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, 
precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare - M. Of. nr. 1.032 din 5 decembrie 
2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.920 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 
de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri 
de derogare de la dispozițiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311 din 7 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.919 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 
2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 
287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 311 din 7 decembrie 2018;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0036.01.RON&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0034.01.RON&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0032.01.RON&toc=OJ:L:2018:311:TOC


Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.918 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de autorizare a Regatului 
Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolele 16 și 168 din Directiva 2006/112/CE privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311 din 7 decembrie 
2018;

Directiva (UE) 2018/1.910 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea 
ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru 
impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311 din 7 
decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.904 a Consiliului din 4 decembrie 2018 de autorizare a Țărilor de 
Jos să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 310 din 6 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1.888 a Comisiei din 3 decembrie 2018 de stabilire a faptului că o 
suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului și în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din 
Guatemala și Peru - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 308 din 4 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1.887 a Comisiei din 30 noiembrie 2018 de 
modificare a Deciziei 90/176/Euratom, CEE de autorizare a Franței să nu țină seama de anumite categorii 
de operațiuni și să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii 
provenite din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7866] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 308 din 4 
decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1.886 a Comisiei din 30 
noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 90/184/Euratom, CEE de autorizare a 
Danemarcei să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze 
anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite 
din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7854] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
L 308 din 4 decembrie 2018;

Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1.885 a Comisiei din 30 
noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 96/566/Euratom, CE de autorizare a 
Finlandei să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze 
anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii 
provenite din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7840] - Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, L 308 din 4 decembrie 2018;

Regulamentul (UE) 2018/1.877 al Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind regulamentul 
financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare și de abrogare a Regulamentului 
(UE) 2015/323 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 307 din 3 decembrie 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0030.01.RON&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.310.01.0025.01.RON&toc=OJ:L:2018:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.01.0049.01.RON&toc=OJ:L:2018:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.01.0047.01.RON&toc=OJ:L:2018:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.01.0045.01.RON&toc=OJ:L:2018:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.308.01.0043.01.RON&toc=OJ:L:2018:308:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2018:307:TOC


Senat

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal pentru implementarea unui set de politici fiscale 
cu scopul de a stimula activitatea industriei petrochimice bazată pe gaze 
naturale - 28 noiembrie 2018.

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordonanaţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și 
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 în vederea stabilirii unui set de reguli pentru 
acciza armonizată, contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzută 
pentru produsele accizabile de la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal 
și cota de 1% prevăzută pentru produsele accizabile de la nr. crt. 1-7 din anexa nr. 1 de la 
Titlul VIII din Codul fiscal care să fie conforme cu reglementările Uniunii Europene în 
domeniu - publicat în data de 4 decembrie 2018;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare - publicat în data de 29 noiembrie 2018.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b660&an_cls=2018
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/nf_proiect_oug_accize_armonizate_04122018.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/nf_proiect_hg_norme_tichete_29112018.doc

