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Acte adoptate

Ordinul nr. 49/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 
„Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” - 
M. Of. nr. 43 din 16 ianuarie 2019;

Fiscalitate

Ordinul nr. 48/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea 
modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și 
câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiar de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut 
la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” - M. Of. nr. 38 din 15 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 50/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea 
procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat 
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult 
sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual 
datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale 
acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor 
formulare - M. Of. nr. 40 din 15 ianuarie 2019;

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare - M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019;

Ordinul nr. 10/2019 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și 
depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile - M. Of. nr. 35 din 14 
ianuarie 2019;



Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative - M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/73 al Comisiei din 17 ianuarie 2019 de instituire a unei taxe 
antidumping definitive și de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de biciclete electrice 
originare din Republica Populară Chineză - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 16 din 18 ianuarie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/72 al Comisiei din 17 ianuarie 2019 de instituire a unei taxe 
compensatorii definitive la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză - Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, L 16 din 18 ianuarie 2019.
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