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1.  Ordonanța Guvernului  nr.  16/2023 pentru modificarea și  completarea Legii  nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 86 din 31 Ianuarie
2023)

2.  Ordinul  ministrului  finanțelor  nr.  909/2023 privind  prospectul  de  emisiune  a
titlurilor  de  stat  destinate  populației,  prin  intermediul  unităților  operative  ale
Trezoreriei  Statului  și  prin  subunitățile  poștale  din  rețeaua  Companiei  Naționale
„Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023
(Monitorul Oficial nr. 91 din 2 Februarie 2023)

3.  Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii  și  dezvoltării  rurale  și  al  ministrului
finanțelor  nr.  396/2022/883/2023 pentru  aprobarea  Procedurii  privind  calculul,
încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile
art.  42  din  Legea  nr.  17/2014  privind  unele  măsuri  de  reglementare  a  vânzării
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată
a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Monitorul
Oficial nr. 93 din 2 Februarie 2023)

4. Ordinul ministrului finanțelor nr. 890/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului
finanțelor  nr.  4.234/2022  privind  modelul  și  conținutul  „Declarației  privind
nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în
vederea atribuirii  codului  de produs utilizat  pentru completarea declarației  privind
prețurile  de  vânzare  cu  amănuntul  pe  sortimente  de  țigarete  și  modalitatea  de
delistare a sortimentelor  de țigarete,  precum și modelul  și  conținutul  „Declarației
privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea
de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente
de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de
țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri
de fumat” și  modalitatea  de depunere  a  „Situației  eliberărilor  pentru consum de
țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri
de fumat” (Monitorul Oficial nr. 97 din 3 Februarie 2023)
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