
20 ian. 2022 NOUTĂȚI LEGISLATIVE

Nr. 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
PENTRU CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală 
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1. Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscale  nr.    10/  6  
ianuarie   2022   pentru  aprobarea  unor  proceduri  de  colectare  a  creanțelor
bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii  care aplică regimurile
speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022)

2. Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscale  nr.    12/  6  
ianuarie   2022   privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate
în relația B2B (Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2022)

3. Legea   nr. 5/4 ianuarie 2022   privind ratificarea Convenției multilaterale pentru
implementarea în cadrul tratatelor fiscale (Monitorul Oficial nr. 28 și 28 bis din
10 ianuarie 2022)

4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 1592 /29 decembrie 2021   pentru modificarea
și  completarea  reglementărilor  contabile  aplicabile  operatorilor  economici
(Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2022)

5. Ordinul președintele Oficiului  Național  de Prevenire și Combatere a Spălării  
Banilor  nr.  2/3 ianuarie  2022  pentru  abrogarea  Ordinului  președintelui
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021
privind  informarea  Oficiului  Național  de  Prevenire  și  Combatere  a  Spălării
Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare
la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.
43 din 14 ianuarie 2022)

6. Ordin  al  ministrului  finanțelor  nr.  17/6  ianuarie  2022   privind  modificarea
anexei  nr.  2  la  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  923/2014  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  generale  referitoare  la  exercitarea
controlului  financiar  preventiv  și  a  Codului  specific  de  norme profesionale
pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv
propriu (Monitorul Oficial nr. 43 din 14 ianuarie 2022). 
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