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în perioada 02.05.2022 - 06.05.2022

1.  Ordin  ul    președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală   nr.    493/  2022  
pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a
contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului
formularului  „Referat  privind  recalcularea  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate”(Monitorul Oficial  nr. 460 din 09 Mai 2022).

2.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală    nr.    878/  2022  
privind  stabilirea  mijloacelor  electronice  de  transmitere  la  distanță  a  actelor  de
executare și a procedurii de comunicare a acestora  (Monitorul Oficial  nr. 466 din 10
Mai 2022).

3. Ordonanț  a   de urgență   a   G  uvernului     nr. 63/  2022   privind unele măsuri temporare
pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc
de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (Monitorul
Oficial  nr. 468 din 10 Mai 2022).

4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1112/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului
finanțelor  publice  nr.  1.665/2020  privind  stabilirea  mijloacelor  electronice  de
transmitere  la  distanță  a  actelor  de  executare  și  a  procedurii  de  comunicare  a
acestora (Monitorul Oficial  nr. 469 din 11 Mai 2022).

5.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.    65/  2022   privind  reglementarea  unor
măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de
Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. (Monitorul Oficial  nr. 476 din 12
Mai 2022).

6.Ordin  ul   președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală   nr.    776/  2022  
privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr.  3.845/2015  pentru  aprobarea  procedurilor  de  înregistrare/modificare  a
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domiciliului  fiscal,  precum  și  pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului  unor
formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative (Monitorul Oficial  nr.
477 din 13 mai 2022).

7.  Ordin  ul   președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală   nr.    856/ 2022  
privind modificarea 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 (Monitorul Oficial  nr. 482 din 13 mai 2022).

8.  Ordin  ul    ministrului  finanțelor   nr.    1.021/2022   privind  aprobarea  Instrucțiunilor
pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea nr.  207/2015 privind  Codul  de  procedură
fiscală (Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022).
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