
15 ian. 2018 NOUTĂȚI  LEGISLATIVE

Nr. 3
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU 
CONTRIBUABILI

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

în perioada 08.01.2018 – 12.01.2018 

1. Legea nr. 4/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în
domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 (M. Of. nr. 29 din 12
ianuarie 2018)

2. Ordinul ministrului  sănătății  și  președintele Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate  nr.  15/2018/1311/2017/2018 pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a
prevederilor  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  158/2005  privind  concediile  și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2018)

3. Ordinul ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății
informaționale nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a
modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului  nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2018)

4.  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  3259/2017 pentru  modificarea  și
completarea  Normelor  metodologice  privind  organizarea  și  conducerea  contabilității
instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M. Of. nr. 24
din 10 ianuarie 2018)

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3344/2017 pentru modificarea Ordinului
ministrului  de stat,  ministrul  finanțelor,  nr.  1.801/1995 și  a  Ordinului  ministrului  delegat
pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanță pentru încasarea de
impozite,  taxe  și  contribuții",  cod  14.20.09/TS,  prevăzut  în  anexa  nr.  1a)  la  Ordinul
ministrului  de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995  (M. Of. nr. 24 din 10 ianuarie
2018)

6.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
4156/2017 pentru aprobarea informațiilor  conținute în  registrul  național  de evidență a
aparatelor  de  marcat  electronice  fiscale  instalate  în  județe  și  în  sectoarele  municipiului
București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora (M. Of. nr. 28 din
12 ianuarie 2018)

7.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
4160/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale
de  Administrare  Fiscală  nr.  3.386/2016  pentru  aprobarea  modelului  și  conținutului
formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele" (M.
Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2018)
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