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1.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului
de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru
completarea unor prevederi contabile (MO nr. 675 din 30 iulie 2020)

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2197/2020 pentru modificarea Ordinului
ministrului  economiei  și  finanțelor  nr.  2.007/2008 privind  aprobarea  componenței
Comisiei  pentru  autorizarea  operatorilor  economici  din  domenii  cu  reglementări
specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a
Criteriilor  referitoare  la  autorizarea  funcționării  unităților  emitente  de  tichete,  a
Ordinului  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor
referitoare  la  autorizarea  funcționării  unităților  emitente  de  bilete  de  valoare,  a
componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente
de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art.
22 din Normele metodologice de aplicare a Legii  nr.  165/2018 privind acordarea
biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și
pentru  modificarea  Ordinului  viceprim-ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.
228/2014  pentru  stabilirea  componenței  Comisiei  de  autorizare  a  distribuitorilor
pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic(MO nr. 680 din 30 iulie
2020)

3.  Ordinul  președintelui  Agenției  Națională  de Administrare Fiscală nr.  3039/2020
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a
persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru
servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și
pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art.
315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare(MO
nr. 684 din 31 iulie 2020) 

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3039_2020.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2197_2020.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_2206_2020.pdf

