
  23 mai 2016 NOUTĂŢI LEGISLATIVE

Nr. 21
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
PENTRU CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidenţă în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României
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1.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1510/2016 pentru aprobarea Procedurii  de autorizare a operatorilor economici care
doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului
şi conţinutului unor formulare (M. Of. nr. 387 din 20 mai 2016)

2.  Ordinul  ministrului  muncii,  familiei,  protecţiei  sociale  şi  persoanelor
vârstnice nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016 (M. Of. nr. 373 din 16
mai 2016)

3.  Ordinul  ministrului  muncii,  familiei,  protecţiei  sociale  şi  persoanelor
vârstnice nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masă pentru semestrul I al anului 2016 (M. Of. nr. 373 din 16 mai 2016)

4. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri
nr. 455/2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din
Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat  (M. Of. nr. 378
din 17 mai 2016)

5. Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 673/2016 privind intrarea în vigoare
a unor tratate internaţionale (M. Of. nr. 381 din 19 mai 2016)

6.  Ordinul  Băncii  Naţionale  a  României  nr.  3/2016 pentru  modificarea  şi
completarea  Normelor  metodologice  privind  întocmirea  raportării  contabile  anuale
pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor
de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 (M. Of. nr. 381
din 19 mai 2016)

7.  Instrucţiunea  Fondului  de  garantare  a  asiguraţilor  nr.  1/2016 privind
întocmirea şi  depunerea  situaţiilor  financiare anuale  de către  Fondul de garantare a
asiguraţilor (M. Of. nr. 386 din 20 mai 2016)
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