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1.  Legea  nr.  26/2016 pentru  ratificarea  Acordului  dintre  Guvernul  României  şi
Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 (M. Of. nr. 225
din 25 martie 2016)

2.  Legea  nr.  27/2016 privind  ratificarea  Convenţiei  dintre  România  şi  Regatul
Norvegiei  pentru evitarea dublei  impuneri  şi  prevenirea evaziunii  fiscale cu privire  la
impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 (M. Of. nr. 218 din 24 martie
2016)

3.  Legea  nr.  28/2016 privind  ratificarea  Convenţiei  dintre  România  şi  Republica
Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea
evaziunii  fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie
2015 (M. Of. nr. 217 din 24 martie 2016)

4.  Legea  nr.  29/2016 privind  ratificarea  Convenţiei  dintre  România  şi  Republica
Bulgaria  pentru  evitarea  dublei  impuneri  şi  prevenirea  evaziunii  fiscale  cu  privire  la
impozitele pe venit,  semnată la Craiova la 24 aprilie  2015  (M. Of.  nr. 220 din 24
martie 2016)

5. Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016)

6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
1053/2016 privind  modificarea  şi  completarea  Ordinului  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. 209 din 22 martie 2016)

7.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  378/2016 pentru  modificarea  şi
completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de
către  organul  fiscal  central,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.
3.831/2015 (M. Of. nr. 219 din 24 martie 2016)
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