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Acte adoptate

Ordinul nr. 452/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 
completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic 
– M. Of. nr. 156 din 27 februarie 2019;

Ordinul nr. 451/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a 
sumelor reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă plătite de 
contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora – M. Of. nr. 156 din 27 
februarie 2019;

Ordinul nr. 169/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind 
aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare – M. Of. nr. 154 din 27 februarie 2019;

Hotărârea nr. 7/2019 a Senatului României referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în 
vederea fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 813 final – M. Of. nr. 147 din 25 februarie 2019;

Hotărârea nr. 6/2019 a Senatului României referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată – 
COM (2018) 812 final – M. Of. nr. 147 din 25 februarie 2019;

Decizia nr. 21/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la 
Acordul privind SEE [2019/342] – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60 din 28 februarie 2019;

Decizia nr. 18/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la 
Acordul privind SEE [2019/341] – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60 din 28 februarie 2019;

Decizia (UE) 2019/277 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2018 privind mobilizarea 
Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru 
exercițiul financiar 2019 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 54 din 22 februarie 2019;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0034.01.RON&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.060.01.0031.01.RON&toc=OJ:L:2019:060:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.054.01.0005.01.RON&toc=OJ:L:2019:054:TOC


Proiecte legislative

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul 
acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 558/2016, prin 
care se urmărește modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul 
acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 558/2016, astfel încât să fie asigurată concordanţa cu 
modificările art. 157 și art. 162 Cod procedură fiscală – publicat în data de 28 
februarie 2019.
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Direcția servicii asistență profesională membri

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/310 a Consiliului din 18 februarie 2019 prin care Polonia este autorizată 
să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al 
taxei pe valoarea adăugată – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 50 din 21 februarie 2019.

Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2019/259 a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2018 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 52 din 21 februarie 2019;

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_oblig_restante.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0019.01.RON&toc=OJ:L:2019:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.052.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:052:TOC

