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

în perioada 16 ianuarie 2023 – 20 ianuarie 2023      
 

1.  Ordin  al  ministrului  finanțelor  nr.  596/2023 privind  transmiterea  situațiilor
financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și
pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în
domeniul contabilității  instituțiilor publice (Monitorul Oficial  nr. 44 din 16 Ianuarie
2023)

2.  Ordin  al  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  18/2023
privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală  nr.  179/2022  pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului
formularelor  205  „Declarație  informativă  privind  impozitul  reținut  la  sursă  și
câștigurile/pierderile  din  investiții,  pe  beneficiari  de  venit”  și  207  „Declarație
informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/
veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (Monitorul Oficial nr. 47 din 17
Ianuarie 2023) 

3.  Ordin al ministrului culturii nr. 2515/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției
și  distribuției  de  filme,  asociată  Planului  național  de  redresare  și  reziliență  al
României,  pilonul IV, componenta 11 — Turism și cultură, investiția 7  (Monitorul
Oficial 57 din 20 Ianuarie 2023) 

4.  Ordinul al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului
justiției  nr.  2.509/5.672/C/2022 pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului
formularului  „Cerere  de  înregistrare  fiscală”  și  a  instrucțiunilor  de  completare  a
formularului  „Cerere  de înregistrare  fiscală”  (Monitorul  Oficial  58 din  20 Ianuarie
2023) 

5.  Ordin  al  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  59/2023
privind modificarea 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 (Monitorul Oficial 59 din 20 Ianuarie 2023)
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6.  Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii  și
solidarității  sociale,  al  ministrului  finanțelor,  al  directorului  general  al  Direcției
Generale  pentru  Evidența  Persoanelor,  al  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală  și  al  directorului  Serviciului  de  Telecomunicații  Speciale  nr.
129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind  termenele,  formatul  datelor  și  al
declarației  pe  propria  răspundere,  condițiile  tehnice  și  algoritmii  de  aplicare  a
criteriilor  pe  baza  cărora  se  stabilește  eligibilitatea  beneficiarilor,  precum  și
modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru
acordarea  unui  sprijin  categoriilor  de  persoane  vulnerabile  pentru  compensarea
prețului la energie, suportat parțial  din fonduri externe nerambursabile (Monitorul
Oficial 60 din 20 Ianuarie 2023) 
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