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Acte adoptate
Regulamentul nr. 10/2022 al Băncii Naționale a României privind emiterea de obligațiuni garantate – M. Of. nr.
835 din 25 august 2022
Ordinul nr. 1.542/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și
completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin
autoimpunere sau reținere la sursă – M. Of. nr. 829 din 23 august 2022
Hotărârea nr. 1.042/2022 a Guvernului privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din HG nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
– M. Of. nr. 824 din 22 august 2022
Ordonanța nr. 19/2022 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
– M. Of. nr. 821 din 19 august 2022
Ordinul nr. 1.522/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 63/2017 privind
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor
fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.454/2016
pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de
încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice
– M. Of. nr. 818 din 19 august 2022
Hotărârea nr. 1.030/2022 a Guvernului privind modificarea HG nr. 798/2022 pentru
aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul
2022 – M. Of. nr. 816 din 18 august 2022
Ordinul nr. 1.831/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea OMEF nr.
2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din
domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum
și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete – M. Of. nr. 811 din
17 august 2022
Ordinul nr. 3/2022 al Băncii Naționale a României privind regulile de sistem ale TARGET – România – M. Of. nr.
808 din 17 august 2022
Ordinul nr. 1.855/2022 al ministrului finanțelor privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5 7)
lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - M. Of. nr. 807 din 16 august 2022

Circulara nr. 25/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de
rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2022 – M. Of. nr.
804 din 16 august 2022
Circulara nr. 24/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de
rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2022 – M.
Of. nr. 804 din 16 august 2022
Circulara nr. 23/2022 a Băncii Naționale a României privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii
constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2022 - M. Of. nr. 804 din 16 august 2022
Ordinul nr. 1.314/2022 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind aprobarea procedurii de
implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul IMM – M. Of. nr. 799 din 11 august 2022
Ordinul nr. 1.981/2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene
pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru
investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea
capacității de reziliență”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării
efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al
consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și
reziliente a economiei”, prioritatea de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale
sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”,
obiectiv specific „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de
pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive din
Programul operațional Competitivitate 2014-2020” – M. Of. nr. 796 din 11
august 2022
Ordinul nr. 1.779/2022 al ministrului finanțelor privind modificarea și
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4.146/2015 pentru
aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată
prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale
Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România,
semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 –
M. Of. nr. 795 din 11 august 2022

Proiecte legislative
Ministerul Finanţelor
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală – publicat la 25 august 2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în
România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene – publicat la 25 august 2022
Proiect de ordin privind Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în
cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor
formulare – publicat la 25 august 2022
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