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NOUTĂȚI LEGISLATIVE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU
CONTRIBUABILI

Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 11.02.2019 – 15.02.2019

1. Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției
sociale și al ministrului sănătății nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a
persoanelor asigurate" (M. Of. nr. 123 din 15 februarie 2019)
2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și
conținutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune" (M. Of. nr. 109
din 12 februarie 2019)
3. Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 38/2019 pentru
aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea
unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național
pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub
forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care
desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 120
din 15 februarie 2019)
4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru
prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale (M. Of. nr. 119 din 14
februarie 2019)
5. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 86/2018 (M. Of. nr. 104 din 11 februarie
2019)
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