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1. Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie
2016, de modificare  a Convenției  dintre  România  și  Republica  Uzbekistan pentru
evitarea dublei  impuneri  și  prevenirea evaziunii  fiscale cu privire la impozitele  pe
venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 (M. Of. nr. 348 din 11 mai
2017)

2. Legea nr.  99/2017 privind ratificarea Acordului  dintre România și  Republica
Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit
și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4
iulie 2016 (M. Of. nr. 351 din 12 mai 2017)

3.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  640/2017 pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  privind  întocmirea  și  depunerea  situațiilor  financiare
trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în
anul  2017,  pentru  modificarea  și  completarea  Normelor  metodologice  privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru
instituțiile  publice  și  instrucțiunile  de  aplicare  a  acestuia,  aprobate  prin  Ordinul
ministrului  finanțelor  publice  nr.  1.917/2005,  precum  și  pentru  modificarea  și
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (M. Of. nr.
336 din 9 mai 2017)

4.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1381/2017 privind  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare  de  înregistrare/anulare  a  înregistrării  în  scopuri  de  taxă  pe  valoarea
adăugată (M. Of. nr. 342 din 10 mai 2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1382/2017 privind  modificarea  anexei  nr.  1  la  Ordinul  președintelui  Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează
vectorul fiscal (M. Of. nr. 342 din 10 mai 2017)
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