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Acte adoptate

Decizia nr. 23 din 14 octombrie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul competent
să judece recursul în interesul legii, care stabilește că, în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice
extinse, contractul privind serviciile financiare încheiat la distanță în conformitate cu dispozițiile art. 8 din O.G.
nr. 85/2004 constituie titlu executoriu, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de
validitate a contractului - M. Of. nr. 142 din 21 februarie 2020;

Ordinul nr. 454/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor
prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a
fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul
de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală - M. Of. nr. 123 din 17 februarie 2020;

Ordinul nr. 624/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea atribuțiilor de detaliu,
fluxului informațional și metodologiei de lucru în activitatea de inspecție desfășurată în baza
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și
controlul financiar preventiv - M. Of. nr. 121 din 17 februarie 2020;

Proiecte legislative

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind
accizele” - publicat în data de 18 februarie 2020;

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie
recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” - publicat în data de 17 februarie
2020;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de
aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile
prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 103/2016, care vizează, între altele, revizuirea
definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea
modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, corelarea
cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de
punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată - publicat în data de 20 februarie 2020.
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