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1.  Hotărârea  Guvernului  nr.  47/2016 pentru  modificarea  Normelor
metodologice de aplicare a Legii  nr.  227/2015 privind Codul fiscal,  aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 100 din 9 februarie 2016)

2.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  102/2016 pentru  aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea
adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări
asupra bunurilor  mobile  corporale,  şi  a Instrucţiunilor  de aplicare a măsurilor  de
simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în
spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de
garanţie şi postgaranţie (M. Of. nr. 96 din 9 februarie 2016)

3.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  103/2016 privind  aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile
prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 106 din 11 februarie 2016)

4.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  104/2016 pentru  aprobarea
Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de
taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  precum şi pentru instituirea Comisiei
pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare a acesteia (M. Of. nr. 92 din 8 februarie 2016)
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5.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  105/2016 pentru  aprobarea
Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru
importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art.
395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  precum şi a Procedurii
privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire (M.
Of. nr. 90 din 8 februarie 2016)

6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
521/2016 pentru  aprobarea  Procedurii  de  înregistrare  în  scopuri  de  taxă  pe
valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr.
227/2015 privind Codul  fiscal,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unui formular (M. Of. nr. 91 din 8 februarie
2016)

7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei
reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
(M. Of. nr. 97 din 9 februarie 2016)

8.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere
la sursă (M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

9.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
588/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de
taxă pe valoarea adăugată" (M. Of. nr. 93 din 8 februarie 2016)

10.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
591/2016 pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului  formularului  (390  VIES)
"Declaraţie  recapitulativă  privind  livrările/achiziţiile/prestările  intracomunitare"  (M.
Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

11.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont
special de taxă pe valoarea adăugată" (M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

12.  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  859/2015 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015
privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate (M. Of. nr. 103 din 10
februarie 2016) 
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