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Actele normative cu incidenţă în materie fiscală 
publicate în Monitorul Oficial al României
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1.  Legea nr.  52/2015 privind  exercitarea  unor  activităţi  cu  caracter  ocazional
desfăşurate de zilieri (M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015)

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4028/2015 privind modificarea
art.  2  alin.  (4)  din  Procedura  de  plată  a  sumelor  din  titlurile  de  plată  emise în
condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-
ministrului,  ministrul  finanţelor  publice,  nr.  1.857/2013  (M.  Of.  nr.  948 din 22
decembrie 2015)

3  .  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice  nr.  4075/2015 pentru  aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 (M. Of.
nr. 950 din 22 decembrie 2015)

4  .  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele
fizice (M. Of. nr. 943 din 21 decembrie 2015)

5  .  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale
şi a activităţilor preliminare acesteia (M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015)

6.  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3696/2015 pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe
întreg teritoriul ţării (M. Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015)
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7  .  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3647/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare  Fiscală  în  domeniul  organizării  activităţii  de  administrare  a
contribuabililor mari şi mijlocii (M. Of. nr. 952 din 22 decembrie 2015)

8  .  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală
nr.        3648/2015 privind  organizarea  activităţii  de  administrare  a  marilor
contribuabili (M. Of. nr. 952 din 22 decembrie 2015)

9  .  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3649/2015  privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
(M. Of. nr. 952 din 22 decembrie 2015)

10  .    Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3654/2015 privind aprobarea procedurii  de eliberare a certificatului  de atestare
fiscală, a certificatului de obligaţii  bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului
acestora (M. Of. nr. 954 din 23 decembrie 2015)

11.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare Fiscală nr.
3730/2015  privind organizarea și funcționarea Biroului central de legătură pentru
contactele  cu  alte  state  membre  în  domeniul  asistenței  reciproce  la  recuperare,
precum și cu Comisia Europeană (M. Of. nr. 959 din 24 decembrie 2015)

12.  Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3736/2015  pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale
anticipate,  precum și conținutul  cererii  pentru emiterea soluției  fiscale  individuale
anticipate (M. Of. nr. 964 din 24 decembrie 2015)

13.     Ordinul preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de Administrare Fiscală nr.
3740/2015 privind  condițiile  de  delegare  a  competenței  de  soluționare  a
contestațiilor altui organ de soluționare (M. Of. nr. 964 din 24 decembrie 2015)

14.  Decizia  Curții  Constuționale  nr.  694/2015 referitoare  la  excepţia  de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale
art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.
Of. nr. 947 din 22 decembrie 2015)

15.  Decizia  Înaltei  Curți  de  Casație  și  Justiție  -  Completul  pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 34/2015 din 16 noiembrie 2015 (M.
Of. nr. 945 din 21 decembrie 2015) 

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/DICCJ_34_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/DICCJ_34_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/DCC_694_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3740_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3740_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3736_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3736_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3730_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3730_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3654_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3654_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3649_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3649_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3648_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3648_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3647_2015.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_3647_2015.pdf

