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Actele normative cu incidență în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României

în perioada 14.11.2022-18.11.2022 

1.Ordonanța de urgență nr. 154/2022, privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit,
a  uleiurilor  și  grăsimilor,  a  produselor  lactate  și  a  preparatelor  pentru  hrana
animalelor de fermă (Monitorul Oficial nr. 1106 din 16 Noiembrie 2022). 

2.  Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului  nr.  11/2018  pentru  adoptarea  unor  măsuri  bugetare  și  pentru
modificarea  Legii-cadru  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din
fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 1107 din 17 Noiembrie 2022)

3. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 5964/2022 pentru aprobarea
Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-
DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile
în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (Monitorul Oficial nr. 1107 din 17
Noiembrie 2022)

4.  Legea nr. 309/2022 pentru modificarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(Monitorul Oficial nr. 1109 din 17 Noiembrie 2022) 

5. Ordonanță de urgență nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat sub forma de grant acordat producătorilor  agricoli  care au înființat  culturi  în
toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică (Monitorul Oficial nr.
1111 din 17 Noiembrie 2022)

6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală  nr.  2017/2022
privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de
art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul
Oficial nr. 1112 din 17 Noiembrie 2022)

7. Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor
nr.  2806/4079/2022 privind  aprobarea  modelului  cererii  de  restituire  a  sumelor
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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 (Monitorul Oficial nr. 1117 din 18 Noiembrie
2022)
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