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1.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3626/2018 privind modificarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei
Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate
(M. Of. nr. 1011 din 29 noiembrie 2018)

2.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2851/2018 pentru  modificarea  anexei  nr.  1  la  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor
raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor
competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei
instituţiilor  financiare  nonraportoare  şi  a  listei  conturilor  excluse,  prevăzute  în
instrumentele  juridice  de  drept  internaţional  la  care  România  s-a  angajat  din
perspectiva schimbului  automat de informaţii  financiare  (M. Of. nr.  998 din 26
noiembrie 2018)

3.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2892/2018  pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor
plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018 (M.
Of. nr. 1008 din 28 noiembrie 2018)

4.  Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu
anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală
de  asigurări  sociale  şi  contribuţie  individuală  de  asigurări  sociale  de  sănătate,
stabilite  prin  decizii  de  impunere  anuală  (M.  Of.  nr.  1005 din 27 noiembrie
2018)
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5.   Ordinul  preşedintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în
contul unic de contribuabili persoane fizice   (M. Of. nr. 1006 din 28 noiembrie
2018)

6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2937/2018 pentru  aprobarea  Metodologiei  de  distribuire  a  sumelor  plătite  de
contribuabili persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale (M. Of.
nr. 1005 din 27 noiembrie 2018)

7.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
2942/2018  privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi
monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii  (M. Of. nr. 1008 din 28 noiembrie
2018)

8. Decizia Înaltei Curți de Casație şi Justiție nr. 63/2018      (M. Of. nr. 998
din 26 noiembrie 2018)
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