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Acte adoptate

Ordinul nr. 3.194/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea
modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de
Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare - M. Of. nr. 1.015 din 17 decembrie 2019;

Ordinul nr. 3.321/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea
anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea
listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților
competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare
nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care
România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare - M. Of. nr. 1.011 din 16
decembrie 2019;

Ordinul nr. 3.751/2019 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului financiar bugetar al anului
2019 - M. Of. nr. 1.012 din 17 decembrie 2019;

Hotărârea nr. 935/2019 a Guvernului României pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată - M. Of. nr. 1.010 din 16 decembrie 2019;
Ordinul nr. 11/2019 al Băncii Naționale a României privind stabilirea criteriilor
sectoriale și a pragurilor critice necesare selectării infrastructurilor critice naționale din
sectorul „financiar-bancar”, subsectoarele „bănci” și „sisteme de plăți”, aflate în sfera de
reglementare, autorizare și supraveghere a Băncii Naționale a României - M. Of. nr. 1.009
din 16 decembrie 2019;
Ordinul nr. 3.265/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea
conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - M. Of. nr. 1.003 din 13 decembrie 2019;

Ordinul nr. 3.265/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea
conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - M. Of. nr. 1.003 din 13 decembrie 2019;

Ordinul nr. 3.741/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de
stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2019 - M. Of. nr. 1.003 din 13 decembrie 2019;
Decizia (UE) 2019/2.158 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 privind metodologia și procedurile
pentru determinarea și colectarea datelor referitoare la factorii taxei utilizați pentru calcularea taxelor anuale de
supraveghere (BCE/2019/38) - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 327 din 17 decembrie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/2.155 al Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1.163/2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2019/37) - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 327 din 17 decembrie 2019;

Regulamentul delegat (UE) 2019/2.100 al Comisiei din 30 septembrie
2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce
privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de
raportare electronic unic - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326 din 16
decembrie 2019;

Decizia nr. 21/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de
modificare a anexei IX (Servicii financiare), a anexei XII (Libera circulație a
capitalului) și a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul privind
SEE [2019/2057] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 12 decembrie
2019;

Decizia nr. 20/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a
anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2019/2056] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
323 din 12 decembrie 2019;

Decizia nr. 125/2019 a Comitetului mixt al SEE din 8 mai 2019 de modificare a anexei IX (Servicii financiare)
și a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul privind SEE [2019/2134] - Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 321 din 12 decembrie 2019;

Decizia nr. 79/2019 a Comitetului mixt al SEE din 29 martie 2019 de modificare a anexei IX (Servicii
financiare) la Acordul privind SEE 2019/2133 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 321 din 12 decembrie 2019;

Decizia nr. 256/2018 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2018 de modificare a anexei IX (Servicii
financiare) la Acordul privind SEE [2019/2132] - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 321 din 12 decembrie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/2.104 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
standardele internaționale de contabilitate 1 și 8 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 318 din 10 decembrie
2019;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2102 al Comisiei din 27 noiembrie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce privește publicarea informațiilor utilizate
la calcularea ajustării pentru a ține seama de capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 318 din 10 decembrie 2019;

Proiecte legislative
Senatul României
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi
întreprinderi mici și mijlocii (B567/2019) care are în vedere modificarea criteriilor
privind evaluarea on-line a planului de afaceri (grilei de punctaj) și a criteriilor de
eligibilitate în cadrul programului Start Up Nation - publicat în data de 11
decembrie 2019ș

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind
Codul fiscal (B560/2019) care instituie facilități fiscale pentru pensionarii pentru limită de vârstă, pensie
anticipată sau pensie anticipată parțială în sistemul public de pensii în măsura în care vor da spre închiriere
spații de locuit, către elevi, studenți sub 26 de ani sau tineri la ieșirea din sistemul de protectie specială, sub
26 de ani - publicat în data de 11 decembrie 2019;

Propunere legislativă pentru modificarea art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (B556/2019)
care instituie facilități fiscale pe piața forței de muncă în construcții - publicat în data de 10 decembrie 2019.

Direcția servicii asistență profesională membri
Copyright © 2019
CECCAR - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Toate drepturile rezervate. Conținutul, designul și structura Buletinului legislativ aparțin CECCAR, reproducerea fiind
interzisă. Scopul Buletinului este pur informativ, neavând valoare juridică. Informațiile sunt preluate din surse
oficiale, CECCAR declinându-și responsabilitatea pentru corectitudinea conținutului.

