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1. Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal (M. Of. nr. 778 din 2 octombrie 2017)

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2540/2017 pentru completarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a
Guvernului  nr.  146/2002  privind  formarea  și  utilizarea  resurselor  derulate  prin
trezoreria statului,  aprobată cu modificări  prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin
Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1.235/2003  (M.  Of.  nr.  789  din  5
octombrie 2017)

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2541/2017 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind utilizarea și  completarea ordinului  de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) (M. Of. nr. 789 din 5 octombrie 2017)

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2590/2017 privind modificarea și
completarea  Ordinului  viceprim-ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.
2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice  (M. Of.
nr. 791 din 6 octombrie 2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 "Declarație
de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă"  (M.
Of. nr. 793 din 6 octombrie 2017)

6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2853/2017 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de
înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și
conținutului unor formulare (M. Of. nr. 783 din 3 octombrie 2017)
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7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2856/2017 privind  stabilirea  criteriilor  pentru  evaluarea  riscului  fiscal  în  cazul
înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru
aprobarea Procedurii  privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile
care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316
alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit  art.  316 alin.  (12) lit.  e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc
fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal (M. Of. nr. 780 din 3 octombrie 2017)

8. Ordinul ministrului afacerilor  externe nr.  1690/2017 privind intrarea în
vigoare a unor tratate internaționale (M. Of. nr. 792 din 6 octombrie 2017)

9. Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat
nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul  ajutorului  de  stat,  precum  și  pentru  modificarea  și  completarea  Legii
concurenței nr. 21/1996 (M. Of. nr. 793 din 6 octombrie 2017) 
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