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Actele normative cu incidență în materie fiscală
publicate în Monitorul Oficial al României
în perioada 28.01.2019 – 01.02.2019

1. Hotărârea guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a
Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare
la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea
cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2019)
2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la
31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii
instituţiilor publice (M. Of. nr. 67 din 28 ianuarie 2019)
3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 72
din 30 ianuarie 2019)
4. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 97/2019 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru
asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale" (M. Of.
nr. 67 din 28 ianuarie 2019)
5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 167/2019 pentru
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul
înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea
Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită
înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi
alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit.
e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de
anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor
impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 80 din 31 ianuarie 2019)
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