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1.  Ordonanţa  Guvernului  nr.  26/2015 privind  modificarea  art.  XV  alin.  (2)  din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 639 din  21 august 2015)

2.  Hotărârea  Guvernului  nr.  633/2015 pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
precum  şi  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  (M. Of. nr. 645 din 25 august
2015) 

3.  Ordinul  comun al  ministrului  finanţelor  publice  şi  al  ministrului  dezvoltării
regionale şi administraţiei publice nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute
de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României  (M. Of. nr.
643 din 25 august 2015) 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului
ministrul economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015) 

5.  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  961/2015 privind  aprobarea  Deciziei
comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)
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6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de
vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
163/2015 (M. Of. nr. 643 din 25 august 2015)

7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul
prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015
privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de
persoane fizice (M. Of. nr. 637 din 21 august 2015)

8. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2203/2015
pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate
de  persoanele  fizice  din  cedarea  folosinţei  bunurilor,  în  vederea  acordării  deductibilităţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 647 din 26 august 2015) 
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