
20 nov. 2017 NOUTĂȚI  LEGISLATIVE

Nr. 46
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU 
CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României
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1.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  81/2017 privind  modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (M.
Of. nr. 895 din 15 noiembrie 2017)

2.  Ordonanța  de urgență  a  Guvernului  nr.  82/2017 pentru  modificarea  și
completarea unor acte normative (M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017)

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017 (M. Of. nr. 905 din 17 noiembrie 2017)

4.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  84/2017 pentru  rectificarea
bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat  pe  anul  2017  (M.  Of.  nr.  905  din  17
noiembrie 2017)

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2780/2017 pentru modificarea și
completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012
privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb
valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii
Naționale a României (M. Of. nr. 898 din 15 noiembrie 2017)

6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3049/2017 privind  aprobarea  modelului  și  conținutului  formularului  "Raportul
pentru fiecare țară în parte" (M. Of. nr. 894 din 14 noiembrie 2017)

7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și
sancționare  a  contravențiilor"  utilizat  de  personalul  din  activitatea  de  informații
fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M. Of. nr.
901 din 16 noiembrie 2017)
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8.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a
taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și
care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe
teritoriul  Uniunii  Europene,  precum și  pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului
unor formulare (M. Of. nr. 892 din 14 noiembrie 2017)

9. Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice  privind  întocmirea  situațiilor  financiare  FINREP  la  nivel  individual,
conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor
de  credit  în  scopuri  de  supraveghere  prudențială  (M.  Of.  nr.  896  din  15
noiembrie 2017)

10.  Ordinul  Băncii  Naționale  a  României  nr.  10/2017 pentru  aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații
statistice  de  natură  financiar-contabilă,  aplicabile  sucursalelor  din  România  ale
instituțiilor de credit din alte state membre  (M. Of. nr. 897 din 15 noiembrie
2017) 
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