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Acte adoptate

Ordinul nr. 139/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - M. Of. nr. 47 din 23 ianuarie 2020;

Circulara nr. 1/2020 a Băncii Naționale a României privind ratele dobânzilor plătite la rezervele
minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2019 - 23
ianuarie 2020 - M. Of. nr. 45 din 22 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 147/2020 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea
entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru
acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare - M. Of. 
nr. 44 din 22 ianuarie 2020;

Ordinul nr. 81/2020 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul
Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 
3 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 30 ani, 
în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și 
desemnarea administratorilor tranzacției - M. Of. nr. 40 din 21 ianuarie 2020;

Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin
Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 213 alin. (8) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin
Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 - M. Of. nr. 40 din 21 ianuarie 2020;

Proiecte legislative

Guvernul României

Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București
la 30 octombrie 2019 și la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a
administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 - publicat în data de 23 ianuarie 2020;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.012.01.0005.01.RON&toc=OJ:L:2020:012:TOC
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiecthgramp_15012020.doc


Proiect de ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
determinată de necesitatea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12
iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă
asupra funcţionării pieţei interne, a Directivei (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2019 de modificare a
Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe
valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre și a Directivei (UE)
2019/475 a Consiliului din 18 februarie 2019 de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce
privește includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al
Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE - publicat în data de 22 ianuarie 2020;
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Direcția servicii asistență profesională membri

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru
Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare
aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri
ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale - publicat în data de 23 ianuarie 2020.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordonantal227_22012020.doc
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/resurse/transparenta/proiectordinloterie_23012020.doc

