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Nr. 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
PENTRU CONTRIBUABILI

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

în perioada 31 ianuarie - 04 februarie 2022 

1.Ordinul  presedintelui  Agentiei  Nationale  de  Administrare  fiscală  nr.  77/2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.  3.769/2015  privind  declararea  livrărilor/prestărilor  şi  achiziţiilor  efectuate  pe
teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile
efectuate  pe  teritoriul  naţional  de  persoanele  înregistrate  în  scopuri  de  TVA
(Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2022) 

2.  Ordinul  presedintelui  Agentiei  Nationale  de  Administrare  fiscală  nr.  83/2022
pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a
marilor contribuabili, precum şi privind unele obligaţii declarative (Monitorul Oficial
nr. 95 din 31 ianuarie 2022)

3.  Ordinul  presedintelui  Agentiei  Nationale  de  Administrare  fiscală  nr.  80/2022
privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor
nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare  (Monitorul Oficial nr. 96 din 31 ianuarie 2022)

4.  Ordonanta Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru modificarea unor termene (Monitorul Oficial nr. 97 din
31 ianuarie 2022 )

5.  Ordinul  ministrului  finantelor  nr.85/2022 privind  principalele  aspecte  legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi
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pentru  reglementarea  unor  aspecte  contabile  (Monitorul  Oficial  nr.  100  din  1
februarie  2022)

6. Ordinul ministrului finantelor nr.94/2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care
pot fi  achitate prin  intermediul  cardurilor  bancare la  terminalele  POS instalate la
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului (Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie
2022) 

7.Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscală nr. 90/2022 privind
modificarea  şi  completarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  470/2021  pentru  aprobarea  modelului  şi  conţinutului
formularului  204  "Declaraţie  anuală  de  venit  pentru  asocieri  fără  personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" (Monitorul Oficial nr. 104
din 2 februarie 2022) 

8.  Hotărârea Guvernului      nr. 146/2022   pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizată în agricultură(Monitorul Oficial nr. 107  din 2 februarie 2022)

9.  Ordinul  ministrului  finantelor  nr.115/2022 pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor metodologice privind utilizarea şi  completarea ordinului  de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate
prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  246/2005,  şi  pentru  modificarea  şi
completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind
aprobarea emiterii  titlurilor  de stat destinate populaţiei,  prin intermediul  unităţilor
operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur (Monitorul Oficial nr.
115 din 5 februarie  2022) 

10.  Ordinul  ministrului  finantelor  nr.118/2022 privind  prospectul  de  emisiune  a
titlurilor  de  stat  destinate  populaţiei,  prin  intermediul  unităţilor  operative  ale
Trezoreriei  Statului  şi  prin  subunităţile  poştale  din  reţeaua  Companiei  Naţionale
"Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2022
(Monitorul Oficial nr. 115 din 5 februarie  2022) 
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