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Acte adoptate

Ordinul nr. 3.818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului
de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia - M. Of. nr.
14 din 10 ianuarie 2020;

Ordonanța de urgență nr. 1/2020 a Guvernului României privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative - M. Of. nr. 11 din 9 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 13/2020 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
publice nr. 3.751/2019 - M. Of. nr. 12 din 9 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 3.781/2019 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. 5 din 7 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 662/2019 al președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar privind adoptarea Codului etic al profesioniștilor
contabili, ediția 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) - M. Of. nr. 2
din 6 ianuarie 2020;

Legea nr. 5/2019 privind bugetul de stat pe anul 2020 - M. Of. nr. 2 din 6 ianuarie 2020;

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 1.054 din 30
decembrie 2019;

Ordinul nr. 3.807/2019 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2020 - M. Of. nr. 1.053
din 30 decembrie 2019;



Regulamentul (UE, Euratom) 2019/2.234 al Consiliului din 19 decembrie 2019 privind măsurile referitoare la
execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune -
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 30 decembrie 2019;

Regulamentul (UE) 2019/2197 al Consiliului din 19 decembrie 2019 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor
vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse
agricole și industriale - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 27
decembrie 2019;

Directiva (UE) 2019/2.235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în
ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 30
decembrie 2019;

Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României care creează premisele evitării aplicării României de sancțiuni și penalități de către Comisia
Europeană pentru neconformitatea articolelor din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,
sancțiuni și penalități ce pot afecta negativ bugetul general consolidat - publicat în data de 10 ianuarie
2020;

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală privind instituirea obligației intermediarilor de a raporta informații referitoare la anumite aranjamente
transfrontaliere - publicat în data de 9 ianuarie 2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru
finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale -
publicat în data de 31 decembrie 2019;

Proiecte legislative

Guvernul României

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.335.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2019:335:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.336.01.0010.01.RON&toc=OJ:L:2019:336:TOC
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectougcodvamal_10012020.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantalege207_09012020.docx
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectHGlimite_31122019.pdf
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Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse
private, conform legii, precum și a modelului și conţinutului unor formulare - publicat în data de 9
ianuarie 2020;

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere și de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice” care prevede un nou model de declarație unică, ce va fi folosită
pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul
2019, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate
începând cu anul 2020 - publicat în data de 9 ianuarie 2020.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b567&an_cls=2019
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_dec_unica_09012020.pdf

