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1.  Ordinul  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  239/2021
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată,
potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal (MO nr. 182 din 23 februarie 2021)

2.  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  10/2021 pentru  modificarea  și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri
pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului,
structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri
fiscale (MO nr. 186 din 24 februarie 2021)

3.  Ordinul  ministrului  finanțelor  nr.  230/2021 privind  prospectul  de  emisiune  a
titlurilor  de  stat  destinate  populației,  prin  intermediul  unităților  operative  ale
Trezoreriei  Statului  și  prin  subunitățile  poștale  din  rețeaua  Companiei  Naționale
"Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021 (MO
nr. 190 din 25 februarie 2021)

4. Ordinul   ministrului   finanțelor     n  r. 257/2021 din 26 februarie 2021   pentru aprobarea
nivelului accizei specifice la ţigarete (MO nr. 196 din 26 februarie 2021)

5.  O  rdonanța  de  urgență  a  Guvernului     n  r.  13/2021   pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal  şi  a  Legii  contabilităţii  nr.
82/1991(MO nr. 197 din 26 februarie 2021)

6.  O  rdinul  ministrului  finanțelor     n  r.  259/2021   din  26  februarie  2021  pentru
modificarea  şi  completarea  Ordinului  ministrului  finanţelor  publice  nr.  2.482/2017
privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale,
a destinatarilor înregistraţi,  a expeditorilor înregistraţi  şi a importatorilor autorizaţi
(MO nr. 197 din 26 februarie 2021) 
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