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1.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  68/2017 pentru  completarea
Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  52/2017  privind  restituirea  sumelor
reprezentând  taxa  specială  pentru  autoturisme  și  autovehicule,  taxa  pe  poluare
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și
timbrul de mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 797 din 9 octombrie 2017)

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2482/2017 privind procedura și
condițiile  în  care  se  realizează  autorizarea  antrepozitelor  fiscale,  a  destinatarilor
înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (M. Of. nr. 796
din 9 octombrie 2017)

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2744/2017 privind modificarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri
aferente  unor  module  care  fac  parte  din  procedura  de  funcționare  a  sistemului
național de raportare - Forexebug (M. Of. nr. 812 din 13 octombrie 2017)

4.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2883/2017 privind  Procedura  de  stabilire  a  impozitelor  și  taxelor  datorate  în
România  de  către  membrii  Comandamentelor  Forțelor  Aliate  sau  dependenții
acestora,  pentru  articolele  care  urmează  să  fie  înstrăinate  și  care  au  fost
achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea
unor formulare (M. Of. nr. 804 din 11 octombrie 2017)

5.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2899/2017 privind  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din
oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor
formulare (M. Of. nr. 802 din 10 octombrie 2017)
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6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din
contul de TVA (M. Of. nr. 813 din 13 octombrie 2017)

7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2935/2017 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  587/2016  pentru  aprobarea  modelului  și
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim
de  stabilire  prin  autoimpunere  sau  reținere  la  sursă  (M.  Of.  nr.  812  din  13
octombrie 2017) 
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