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1. Legea prevenirii nr. 270/2017 (M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017)

2.  Legea  nr.  275/2017 pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  23/2017
privind plata defalcată a TVA (M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017)

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2017 din 28 decembrie 2017
pentru prorogarea unui termen (M. Of. nr. 1038 din 29 decembrie 2017)

4.  Hotărârea  Guvernului  nr.  940/2017 pentru  modificarea  și  completarea
Normelor  metodologice  privind  acordarea  voucherelor  de  vacanță,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 (M. Of. nr. 1026 din 27 decembrie 2017)

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și ministrul finanțelor
publice  nr.  1.488/3.198/2017 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de
aplicare  a  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  52/2017  privind  restituirea
sumelor  reprezentând  taxa  specială  pentru  autoturisme  și  autovehicule,  taxa  pe
poluare  pentru  autovehicule,  taxa  pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la
autovehicule  și  timbrul  de mediu pentru autovehicule  (M. Of.  nr.  1040 din 29
decembrie 2017)

6.  Ordinul  viceprim-ministrului,  ministrul  dezvoltării  regionale,
administrației  publice  și  fondurilor  europene,  nr.  7.299/2017 pentru
modificarea  Ordinului  viceprim-ministrului,  ministrul  dezvoltării  regionale,
administrației  publice  și  fondurilor  europene,  nr.  7.166/2017  privind  stabilirea
obligațiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic  (M. Of. nr. 1036 din 28
decembrie 2017)

7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (M. Of. nr. 1027 din
27 decembrie 2017)
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8.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3.769/2017 privind  modificarea  anexei  nr.  2  la  Ordinul  președintelui  Agenției
Naționale  de Administrare Fiscală  nr.  3.140/2016 pentru aprobarea  Procedurii  de
înregistrare  fiscală  a  contribuabililor  nerezidenți  care  desfășoară  activitate  în
România  prin  unul  sau  mai  multe  sedii  permanente,  precum  și  a  modelului  și
conținutului  formularului  013  "Declarație  de  înregistrare  fiscală/Declarație  de
mențiuni/Declarație  de  radiere  pentru  contribuabilii  nerezidenți  care  desfășoară
activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (M. Of. nr. 1033
din 28 decembrie 2017)

9.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3.781/2017 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.  1037  din  28
decembrie 2017)

10.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală nr.
3.726/2017 pentru  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3.695/2016  pentru  aprobarea  formularelor
privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de
persoanele fizice (M. Of. nr. 1038 din 29 decembrie 2017)

11.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală nr.
3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit (M. Of. nr. 1038 din 29 decembrie 2017)

12.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală nr.
4.140/2017 pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului  unor  formulare  utilizate
pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale
de sănătate pentru persoanele fizice (M. Of. nr. 1041 din 29 decembrie 2017)

13. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 21/2017 (M. Of. nr. 1024
din 27 decembrie 2017) 
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