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1.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare  Fiscală  nr.449 din  18
martie  2022 privind  modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției
Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  587/2016  pentru  aprobarea  modelului  și
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim
de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, precum și pentru modificarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 64/2022 privind
aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—
2022,  precum și  pentru  completarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  27/1996  privind
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din
Munții  Apuseni  și  în  Rezervația  Biosferei  „Delta  Dunării”,  precum  și  privind
modificarea  și  completarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de
Administrare  Fiscală  nr.  587/2016  pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire
prin  autoimpunere sau reținere  la  sursă (Monitorul  Oficial  nr.  298 din  28 martie
2022).

2.  O  rdinul ministrului finanțelor n  r. 376/2022   din 28 martie 2022 pentru aprobarea
nivelului  accizei  specifice  la  ţigarete,cu  modificările  şi  completările  ulterioare
(Monitorul Oficial nr. 305 din 30 martie 2022)

3.   L  egea n  r. 72/2022   din 30 martie 2022 pentru anularea unor obligaţii  fiscale şi
pentru  modificarea  unor  acte normative  (Monitorul  Oficial  nr.  315 din  31 martie
2022)
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4. Ordinul ministrului finanțelor   nr. 340 din 01.04.2022   pentru punerea în aplicare a
Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe
la  import  și  exonerarea de TVA la  importuri,  acordate pentru mărfurile  necesare
pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022 (Monitorul
Oficial nr. 324 din 01 aprilie 2022).
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