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1.  Ordinul  ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale,  ministrului  finanţelor  şi
ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi  administraţiei     nr.  190/1157/1460/2021  
pentru  stabilirea  criteriilor  şi  modalităţilor  potrivit  cărora  membrii  cooperatori  şi
cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e)
şi e^1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (Monitorul Oficial nr. 1039 din 1
noiembrie 2021) 

2.  Ordinul nr. 1608/2021 din 8 octombrie  2021 privind modificarea şi completarea
Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  2.547/2019
pentru aprobarea Procedurii  privind stabilirea din oficiu a contribuţiei  de asigurări
sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 1039 din 1
noiembrie 2021)

3. O  rdinul n  r. 1713/2021     din 27 octombrie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind
organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum şi a modelului,
conţinutului  şi instrucţiunilor  de completare ale formularului  (084) "Cerere privind
înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunţarea la cererea privind înregistrarea în
Registrul RO e-Factura" (Monitorul Oficial nr. 1040 din 1 noiembrie 2021)

4. O  rdinul     n  r. 1345/2021   din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1)
lit.  k^1)  şi  ale  art.  294  alin.  (4)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal
(Monitorul Oficial nr. 1041 din 1 noiembrie 2021)

5. Or  dinul președintelui   Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală     nr  . 1721/2021   din
29  octombrie  2021  privind organizarea  activităţii  de  administrare  a  marilor
contribuabili (Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021)
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6. Ordinul   preşedintel  ui     Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală     nr  . 1699/2021   din
25  octombrie  2021  pentru aprobarea  formularelor  de  înregistrare  fiscală  a
contribuabililor  şi  a  tipurilor  de  obligaţii  fiscale  care  formează  vectorul  fiscal
(Monitorul Oficial nr. 1051 din 3 noiembrie 2021)

7. O  rdinul președintelui   Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   n  r. 1768/2021   din
2 noiembrie 2021 pentru aprobarea competenţelor de constatare a contravenţiilor şi
de  aplicare  a  amenzilor  prevăzute  de  Legea contabilităţii  nr.  82/1991 (Monitorul
Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021)
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