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1.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene
prevăzute în  Legea nr.  227/2015 privind Codul  fiscal  (M. Of.  nr.  95 din 31 ianuarie
2018)

2.     Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  1176/2018 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. 93
din 31 ianuarie 2018)

3.     Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la
31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității
(M. Of. nr. 96 din 1 februarie 2018)

4.     Ordinul comun al ministrului finanțelor publice, ministrului muncii și justiției
sociale și ministrului sănătății nr. 1209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului,
conținutului,  modalității  de depunere și  de gestionare a "Declarației  privind obligațiile de
plată  a  contribuțiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  și  evidența  nominală  a  persoanelor
asigurate" (M. Of. nr. 101 din 2 februarie 2018)

5.     Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018
pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit.  a) din Normele metodologice
pentru  aplicarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  28/1999  privind  obligația
operatorilor  economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  aprobate  prin
Hotărârea  Guvernului  nr.  479/2003,  structura  XML  a  mesajelor  de  activare  a  acestora,
structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru
aplicarea  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.  28/1999 privind  obligația  operatorilor
economici  de  a  utiliza  aparate  de  marcat  electronice  fiscale,  aprobate  prin  Hotărârea
Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații
cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 87 din 30 ianuarie 2018)

6.     Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 223/2018
pentru aprobarea modelului,  conținutului  și  instrucțiunilor  de completare ale formularului
(086) "Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a
TVA" (M. Of. nr. 106 din 2 februarie 2018)

www.anaf.ro

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_223_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_146_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1209_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1209_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1177_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_1176_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_2_2018.pdf

