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Acte adoptate

Ordinul nr. 167/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea
criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea
Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care
solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316
alin. (1) lit. a) și c) și alin (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile
care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019;

Hotărârea nr. 30/2019 a Guvernului României privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor
de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii
normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit,
prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie
2019;

Ordinul nr. 1/2019 al Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului Băncii
Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor
financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară,
aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, și a Ordinului Băncii Naționale a
României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice
cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale
instituțiilor de credit din alte state membre - M. Of. nr. 70 din 29 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 128/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac
parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug - M. Of. nr. 70 din 29
ianuarie 2019;

Ordinul nr. 129/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea
altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice - M. Of. nr. 68 din 28 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 97/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică
și entități supuse regimului transparenței fiscale” - M. Of. nr. 67 din 28 ianuarie 2019;

Rectificare la Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE
în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile
transfrontaliere care fac obiectul raportării (JO L 139, 5.6.2018) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 31 din 1
februarie 2019;

Rectificare la Directiva (UE) 2017/1.852 a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele
de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană (JO L 265, 14.10.2017) - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, L 27 din 31 ianuarie 2019;

Decizia (UE) 2019/134 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind poziția care urmează
să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor
la o modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE - Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, L 25 din 29 ianuarie 2019.

Proiecte legislative

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de
gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit
și evidența nominală a persoanelor asigurate” care vizează modificarea Declarației privind obligațiile
de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
corespunzător cu modificările din legislația specifică, generate de introducerea art. 1.301 în Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată prin Legea nr. 177/2018 privind

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, de modificările
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum și de necesitatea
actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate
din practică - publicat în data de 31 ianuarie 2019;

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului și conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă prin care se
propune modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
actualizării Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat prin cuprinderea taxei
pe activele financiare și a taxei lunare reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de
participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuţi în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, precum și eliminarea
contribuțiilor pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, conform modificărilor legale,
și în sensul modificării corespunzătoare a instrucțiunilor de completare a formularului
100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” - publicat în data de 31
ianuarie 2019.
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