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Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 30.07.2018 – 03.08.2018

1. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și administrarea condominiilor (M. Of. nr. 660 din 30 iulie 2018)
2. Legea muntelui nr. 197/2018 (M. Of. nr. 659 din 30 iulie 2018)
3. Legea nr. 209/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA (M. Of. nr. 659 din 30 iulie 2018)
4. Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative (M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018)
5. Legea nr. 219/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând
ajutoare de urgență (M. Of. nr. 664 din 31 iulie 2018)
6. Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de
reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol (M. Of. nr. 678 din 3 august 2018)
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2632/2018 privind prospectele de
emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii august 2018 (M. Of. nr. 669 din 1 august 2018)
8. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către
plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat (M. Of. nr. 667 din 31
iulie 2018)
9. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de
asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele
fizice, precum și a formularului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea
contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale" (M. Of. nr.
672 din 2 august 2018)
10. Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în
aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul
asigurărilor (M. Of. nr. 664 din 31 iulie 2018)
11. Instrucțiunea Fondului de garantare a asiguraților nr. 2/2018 privind
întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a
asiguraților (M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018)
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