
20 ian. 2022 NOUTĂȚI LEGISLATIVE

Nr. 1 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
PENTRU CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României

în perioada 27 decembrie 2021- 7 ianuarie 2022 

1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscale nr. 2028/22  
decembrie 2021 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de  Administrare  Fiscală  nr.  2.921/2016  pentru  aprobarea  Procedurii  de
înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează
creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația
de  înregistrare  fiscală,  potrivit  legii  (Monitorul  Oficial  nr.  1230  din  27
decembrie 2021). 

2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscale nr. 1939/ 6  
decembrie 2021 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 2.066/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind  procedura  de  întocmire  a  formalităţilor  vamale  pentru  trimiterile
transportate prin serviciile de curierat rapid (Monitorul Oficial nr. 1234 din 29
decembrie 2021) 

3. Legea  bugetului  de  stat  nr.  317/2021   (Monitorul  Oficial  nr.  1238  din  28
decembrie 2021). 

4. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 318/2021   (Monitorul Oficial nr.
1239 din 28 decembrie 2021). 

5. Legea nr.  322/29  decembrie  2021   pentru  completarea  Legii  nr.  227/2015
privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021) 

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.6/2022   privind transmiterea situațiilor
financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie
2021  și  pentru  completarea  anexei  nr.  2  la  Ordinul  ministrului  finanțelor
publice  nr.  1.177/2018  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind
întocmirea  și  depunerea  situațiilor  financiare  ale  instituțiilor  publice  la  31
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decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul
contabilității (Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2022) 

7. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2127/2021  
pentru  aprobarea  modelului,  conținutului,  modalității  de  depunere  și  de
gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (Monitorul Oficial nr. 10 din
5 ianuarie 2022) 

8. Legea  nr.4/2022   pentru  ratificarea  Protocolului,  semnat  la  Ierusalim  la  3
noiembrie  2020,  de  modificare  a  Convenției  dintre  Guvernul  României  și
Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii
fiscale  cu  privire  la  impozitele  pe  venit,  semnată  la  Ierusalim  la  15 iunie
1997 . (Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2022) 

9. Decret nr. 13/2022   privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului,
semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției dintre
Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri
și  prevenirea evaziunii  fiscale  cu privire  la impozitele  pe venit,  semnată la
Ierusalim la 15 iunie 1997 (Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2022). 
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