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- Convenţia dintre România şi Regatul Norvegiei
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnată la Oslo la 7 aprilie 2015, ratificată prin
Legea nr. 27/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 218 din 24 martie 2016 – cu
intrare în vigoare la 1 aprilie 2016.

CODUL FI SCAL
M. Of. nr. 526/ 13 iulie 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice și al
ministrului educației naționale și cercetării
științifice
nr.
1056/4435/2016
pentru
aprobarea Normelor privind deducerile
pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la
calculul rezultatului fiscal.

M. Of. nr.572/ 28 iulie 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice și al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei
reduse de TVA de 9% pentru livrarea de
îngrășăminte și de pesticide utilizate în
agricultură, semințe și alte produse agricole
destinate însămânțării sau plantării, precum
și pentru prestările de servicii de tipul celor
specifice utilzate în sectorul agricol.

Comentarii
Ordinul aprobă
Normele
pentru
deducerea
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la calculul
rezultatului fiscal. Se acordă deduceri la calculul
rezultatului fiscal pentru activitățile de cercetaredezvoltare desfășurate prin mijloace proprii sau în
colaborare/asociere/acord, în scopul valorificării, atât
pe teritoriul național, cât și în statele membre UE sau
în statele care aparțin SEE.

Comentarii
Conform acestui ordin, se aplică cota redusă de TVA
de 9% următoarelor produse:
- îngrășăminte (coduri NC 3101 00 00 - 3105 90 80)
- pesticide (coduri NC 3808 91, 3808 92, 3808 93,
3808 99 10)
- semințe și alte produse agricole destinate
însămânțării sau plantării.

Cota de deducere pentru aceste activități este de
50% din cheltuielile eligibile efectuate de
contribuabili în anul fiscal. Informații suplimentare au
fost transmise în Tax focus nr. 36/16 iulie 2016.

M. Of. nr. 529/ 14 iulie 2016

Ordinul prevede în anexă și serviciile prestate în
sectorul agricol pentru care se aplică cota de TVA de
9%. Ordinul intră în vigoare de la 1 august 2016.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1058/2016 pentru modificarea şi completarea
unor ordine ale ministrului finanţelor
publice.

Alte informații au fost transmise prin Tax Focus nr.
39 din 28 iulie 2016.

Comentarii
Prin acest ordin se modifică unele reglementări
privind aplicarea scutirilor de TVA, antrepozitul de
TVA si comisia de autorizare a operatorilor de
produse accizabile: OMFP nr. 103/2016, OMFP nr.
104/2016, OMFP nr. 220/2016.

COD DE PROCEDURĂ
FI SCALĂ
M. Of. nr. 495/ 1 iulie 2016

Informații suplimentare au fost transmise în Tax
focus nr. 37/16 iulie 2016.

Hotărârea Senatului nr. 87/2016 privind
propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte
comunicarea, de către anumite întreprinderi
şi sucursale, de informaţii privind impozitul
pe profit - COM (2016) 198 final.

M. Of. nr. 539/ 18 iulie 2016
Ordinul ministrului afacerilor externe nr.
852/2016 privind intrarea în vigoare a unor
tratate internaţionale.
Comentarii

Comentarii

Prin acest ordin au intrat în vigoare:

Potrivit acestei hotărâri, întreprinderile multinaţionale
(cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane EUR,
cu sediul în UE sau în afara UE) au obligația de a
raporta datele privind impozitul pe profit plătit. Nu se
va
impune
nicio
obligaţie
nouă
pentru
microîntreprinderile sau întreprinderile mici din UE.

- Convenţia dintre România şi Republica Orientală a
Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14
septembrie 2012, ratificată prin Legea nr. 276/2013,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 665 din 30 octombrie 2013, cu intrare în vigoare
la 22 octombrie 2014.

Hotărârea a fost aprobată în temeiul art. 50 alin. (1)
din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (din
25 martie 1957).
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- Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal.

M. Of. nr. 501/ 5 iulie 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale
care pot fi plătite prin intermediul cardurilor
bancare prin POS.

Ordinul abrogă abrogă Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr.
1.706/1.889/C/2008.

Comentarii

M. Of. nr. 533/ 15 iulie 2016

Ordinul se aplică numai pentru: a) achitarea
obligațiilor bugetare prin POS-urile instalate la
unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului; și b)
persoanele fizice identificate pe baza CNP-ului (nu
se aplica in cazul PFA-urilor/întreprinderilor
individuale/profesiilor libere).

Ordinul președintelui ANAF nr. 2048/2016
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (088) „Declaraţie
pe propria răspundere pentru evaluarea
intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura
activităţi economice care implică operaţiuni
din sfera TVA“.

M. Of. nr. 524/ 12 iulie 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice și al
ministrului justiției nr. 1022/2562/2016
privind aprobarea procedurilor de stabilire,
plată şi rectificare a impozitului pe veniturile
din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal şi a modelului şi
conţinutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit.

Comentarii
Conform OPANAF nr. 2048/2016, formularul (088)
se va completa de către persoanele impozabile,
societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, la
solicitarea organelor fiscale competente, în situația
în care aceste societăți prezintă risc fiscal, stabilit în
urma selecției automate și pe baza criteriilor stabilite
de organul fiscal central desemnat. În reglementarea
anterioară (OPANAF nr. 3841/2015), formularul
(088) se completa tot la solicitarea organelor fiscale
competente, în situații precum: schimbarea sediului
social ori schimbarea administratorilor și/sau
asociaților).

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul, conţinutul şi
instrucţiunile de completare ale următoarelor
formulare:
- 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal";

Informații suplimentare au fost transmise în Tax
focus nr. 35 din 16 iulie 2016.

- 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal";

M. Of. nr. 534/ 15 iulie 2016

- 253 "Decizie de impunere privind venitul din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal";

Ordinul președintelui ANAF nr. 2037/2016
privind
Procedura
pentru
aprobarea
perioadei fiscale semestriale/anuale pentru
persoanele
impozabile
înregistrate
în
scopuri de TVA.

- 254 "Decizie de impunere privind rectificarea
impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul personal";

Comentarii

- "Borderou privind distribuirea către unităţile
administrativ-teritoriale
a
sumei
de
.........,
reprezentând impozit pe venitul din transferurile
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal";

Prin OPANAF nr. 2037/2016 se aprobă Procedura
pentru
aprobarea
perioadei
fiscale
semestriale/anuale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, precum și modelul și
conținutul formularului 306 ’’Cerere privind utilizarea
ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau
anului calendaristic’’.

- "Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi
virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul
21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul
pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal".

Ordinul actualizează referirile la articolele din Codul
fiscal și Codul de procedură fiscală, conform Legii nr.
227/2015 și Legii nr. 207/2015.

De asemenea, se aprobă:
- Procedura privind declararea şi plata impozitului pe
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal;

Față de vechea reglementare (OPANAF nr. 6/2010),
acest ordin aduce unele modificări de formă precum
modificarea termenului de contestare a Deciziei
privind perioada fiscală la 45 zile de la data
comunicării (față de 30 zile, anterior).

- Procedura de emitere a Deciziei de impunere
privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare
din patrimoniul personal;
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Începând cu data de 15 iulie 2016 se abrogă
OPANAF nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii
pentru
aprobarea
perioadei
fiscale
semestriale/anuale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA.

M. Of. nr. 575/ 28 iulie 2016
Legea nr. 161/2016 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul Insulei Man privind schimbul de
informaţii în domeniul fiscal, semnat la
Londra la 4 noiembrie 2015.

M. Of. nr. 542/ 19 iulie 2016
OPANAF nr. 2047/2016 pentru aprobarea
Procedurii de distribuire sau restituire în
conturile, respectiv din conturile de venituri
bugetare
corespunzătoare
a
sumelor
încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din
sume încasate reprezentând prejudiciul
cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din
Legea nr. 241/2005“.

M. Of. nr. 577/ 29 iulie 2016
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1099/2016
pentru
reglementarea
unor
aspecte privind rezidenţa în România a
persoanelor fizice, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 52/2011.
Comentarii

M. Of. nr. 564/ 26 iulie 2016

OMFP nr. 1099/2016 reglementează aspecte privind
stabilirea rezidenței fiscale în România și abrogă, la
data intrării sale în vigoare, OMFP nr. 74/2012.

Ordinul președintelui ANAF nr.2225/2016
privind legitimațiile de verificare fiscală.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax
focus nr. 40/30 iulie 2016.

Comentarii
Legitimațiile de verificare fiscală sunt utilizate de
către inspectorii din cadrul ANAF (Direcția generală
de control venituri persoane fizice) în activitatea de
verificare a situației fiscale personale și inspecție
fiscală privind impozitul pe venit asupra tuturor
persoanelor
impozabile.
Legitimațiile
atestă
împuternicirea titularului în fața contribuabililor
acordată pe perioada îndeplinirii atribuțiilor.

M. Of. nr. 578/ 29 iulie 2016
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2264/2016
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.
3.769/2015
privind
declararea
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate
pe
teritoriul
naţional
de
persoanele
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru
aprobarea
modelului
şi
conţinutului
declaraţiei
informative
privind
livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele înregistrate
în scopuri de TVA.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 1751/2012 privind
legitimațiile de verificare fiscală. Legitimațiile emise
în baza ordinului abrogat sunt valabile până la
emiterea noilor documente potrivit OPANAF nr.
2225/2016.
Ordinul intră în vigoare în termen de 30 zile de la
data publicării (la 25 august 2016).

Comentarii

M. Of. nr. 565/ 26 iulie 2016

OMFP nr. 2264/2016 aduce modificări referitoare la
modelul, conținutul și modul de completare a
formularului 394 ‘’Declarație informativă privind
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național de persoanele înregistrate în scopuri de
TVA’’.

OMFP nr. 1054/2016 pentru aprobarea
componenţei şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare al Comisiei pentru
analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor
care solicită stingerea unor creanţe fiscale,
prin trecerea în proprietatea publică a
statului a unor bunuri imobile, precum şi de
stabilire a documentaţiei care însoţeşte
cererea.

Ordinul se aplică:
- în perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016,
numai pentru operațiuni derulate cu persoane
impozabile înregistrate în scopuri de TVA (se
completează cartușele A – C din anexa 1 la ordin);

M. Of. nr. 566/ 26 iulie 2016

- de la 1 octombrie 2016, pentru toate operațiunile
realizate pe teritoriul național.

OMFP nr. 1098/2016 pentru abrogarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
110/2007 privind aprobarea Procedurii de
gestionare a documentelor administrative de
însoţire, întocmite în cazul deplasării
produselor accizabile în regim suspensive.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax
focus nr. 41 din 30 iulie 2016.

2. Ordinul președintelui ANAF nr.2266/2016
pentru
modificarea
şi
completarea
Procedurii de publicare a listelor debitorilor
care înregistrează obligaţii fiscale restante,
4
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precum şi cuantumul acestor obligaţii,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr.
558/2016.

De aceste prevederi beneficiază și persoanele ale
căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1
ianuarie 2011 - 23 iulie 2016.

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI
CONTRI BUȚII SOCI ALE

FONDU RI SPECI ALE,
ALTE TAXE

M. Of. nr. 528/ 14 iulie 2016

M. Of. nr. 497/ 4 iulie 2016

Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
864/2016 pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, nr. 809/2012
privind aprobarea normelor metodologice
pentru încasarea, gestionarea conturilor de
disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea
prin bugetul de stat a sumelor obţinute din
scoaterea la licitaţie, prin platforma comună,
a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
seră, pentru finanţarea proiectelor de
investiţii care au ca scop reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră.

Comentarii
Conform acestei legi:
- se elimină prevederile conform cărora notarii se pot
asigura în sistemul public de pensii, pe bază de
contract de asigurare socială.
- fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în
grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru
care nu se acordă reducerea vârstei standard de
pensionare se poate cumula cu perioadele de stagiu
de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă
în vederea reducerii vârstei standard de pensionare.

M. Of. nr. 511/ 7 iulie 2016
Ordinul
ANRE
nr.
31/2016
privind
modificarea şi completarea Metodologiei de
stabilire a venitului reglementat, a venitului
total şi a tarifelor reglementate pentru
activitatea de transport al gazelor naturale,
aprobată
prin
Ordinul
preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 32/2014.

- cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte
din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă,
diminuându-l în raport cu stagiul de cotizare realizat
şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta
standard de pensionare (conform tabelului).
- beneficiază de reducerea vârstei standard de
pensionare cu 2 ani și persoanele care au locuit cel
puțin 30 ani în zone poluate cu pulberilor metalice,
precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate (Baia
Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş).

M. Of. nr. 529/ 14 iulie 2016

Legea nr. 155/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice.

Ordinul
președintelui
Consiliului
Concurenței nr. 439/2016 pentru punerea în
aplicare a Instrucţiunilor cu privire la
calculul taxei de autorizare a concentrărilor
economice.

Comentarii

Comentarii

Legea duce modificări privind stagiul de cotizare:

Conform ordinului, taxa de autorizare se calculează
în funcție de valoarea cifrei de afaceri netă potrivit
situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile
financiare sau raportările anuale.

M. Of. nr. 545/ 20 iulie 2016

- pentru persoane care au lucrat cel puțin 20 ani în
unități miniere (cel puțin 50% din timpul normal de
muncă), stagiul complete de cotizare este de 20 ani.

Declararea cifrei de afaceri se face odată cu
formularul de notificare a concentrării economice şi
cel mai târziu în termen de 3 zile de la comunicarea
datei efective a notificării concentrării economice.

- pentru persoane care au lucrat cel puțin 20 ani în
domeniul artistic (conform anexei 4 din Legea nr.
263/2010), stagiul complete de cotizare este de 30
ani.

Acest ordin abrogă Ordinul preşedintelui Consiliului
Concurenţei nr. 400/2010 pentru punerea în aplicare
a Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32
din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la
calculul taxei de autorizare a concentrărilor
economice.

- pentru persoanele care au realizat un stagiu de
cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la
radiaţii/ respectiv cel puțin 17 ani în zona a II-a de
expunere la radiaţii (activitate de cercetare,
exploarare, exploatare, prelucrare materii prime
nucleare), stagiul complet de cotizare este de15 ani.
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M. Of. nr. 570/ 27 iulie 2016

Comentarii

Regulamentul ASF nr. 7/2016 pentru
modificarea şi completarea Regulamentului
Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.
16/2014 privind veniturile Autorităţii de
Supraveghere Financiară.

Normele aprobate prin acest ordin stabilesc
procedura de înregistrare în România, la autoritatea
vamală, a operatorilor economici şi a altor persoane
(număr EORI sau număr de înregistrare în sistemul
informatic vamal).
Ordinul abrogă OPANAF nr. 1554/2009.

M. Of. nr. 501/ 5 iulie 2016

ALTE REGLEMENTĂRI

OPANAF nr. 1891/2016 pentru aprobarea
Normelor
privind
metodologia
de
determinare a greutăţii nete la importul de
banane proaspete care se clasifică la poziţia
tarifară 0803 90 10.

M. Of. nr. 496/ 4 iulie 2016
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1882/2016
privind
aprobarea
utilizării
semnăturii
electronice extinse la derularea formalităţilor
vamale pentru mărfurile introduse şi scoase
din Uniunea Europeană prin birouri vamale
din România.

M. Of. nr. 502/ 5 iulie 2016
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1887/2016
pentru aprobarea Normelor privind utilizarea
declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea
în evidenţele declarantului.

Comentarii
Regimul juridic al semnăturii electronice extinse
utilizate la derularea formalităţilor vamale pentru
mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană
prin birouri vamale din România este cel prevăzut de
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1890/2016
pentru
aprobarea
Normelor
privind
autorizarea pentru simplificarea determinării
sumelor care fac parte din valoarea în vamă
a mărfurilor.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2781/2014

Comentarii

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1884/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de
autorizare a regimurilor speciale.

Autorizaţiile pentru simplificarea determinării sumelor
care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor se
emit de Direcţia Generală a Vămilor, la solicitarea
scrisă a persoanelor interesate, numai pentru
plasarea mărfurilor, în mod repetat şi în baza
aceloraşi condiţii contractuale, sub regim vamal de
punere în liberă circulaţie. Ordinul abrogă OPANAF
nr. 6577/2008.

Comentarii
Ordinul are în vedere regimul de admitere
temporară, regimul de destinație finală, regimul de
perfecționare activă și pasivă.
Ordinul abrogă: OPANAF nr. 7789/2007, OPANAF
nr. 7788/2007, OPANAF nr. 4936/2007.

M. Of. nr. 503/ 5 iulie 2016

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 1888/2016
privind definirea caracterului ocazional al
introducerii în România de bunuri aflate în
bagajele personale ale călătorilor care vin
dintr-o ţară terţă.

Ordinul președintelui ANAF nr. 1885/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de
utilizare a Sistemului român de procesare
automată a declaraţiei vamale la import.

M. Of. nr. 499/ 5 iulie 2016

Ordinul abrogă OPANAF nr. 6693/2010.

OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie
2016 a operatorilor economici

M. Of. nr. 507/ 5 iulie 2016

Comentarii

Ordinul președintelui ANAF nr. 1892/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
utilizarea
şi
completarea
formularelor
declaraţiei vamale şi a Notelor explicative
privind codurile utilizate pe formularele
declaraţiei vamale.

Comentarii
Informații privind acest ordin au fost transmise prin
Tax focus nr. 33 din 5 iulie 2016.

M. Of. nr. 500/ 5 iulie 2016

Comentarii

Ordinul președintelui ANAF nr. 1886/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
înregistrarea
în
scopuri
vamale
a
operatorilor economici şi altor persoane.

Ordinul abrogă OPANAF nr. 69988/2006.
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M. Of. nr. 512/ 7 iulie 2016
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1883/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice de
utilizare a regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR.
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1893/2016
privind aprobarea Normelor tehnice pentru
aplicarea
regimului
de
tranzit
unional/comun.
M. Of. nr. 513/ 7 iulie 2016
Ordinul președintelui ANAF nr. 1889/2016
pentru aprobarea Normelor tehnice privind
autorizarea emiterii de titluri de garanţie
izolată, utilizării garanţiei globale şi a
exonerării de garanţie în cadrul regimului de
tranzit unional/comun.
M. Of. nr. 516/ 8 iulie 2016
Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru
modificarea
şi
completarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 123/2002.
M. Of. nr. 528/ 14 iulie 2016
Legea nr. 144/2016 pentru modificarea art. 2
lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
Comentarii
Se modifică definiția autorității/instituției publice.

M. Of. nr. 534/ 15 iulie 2016
Legea nr. 148/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea
executării
lucrărilor
de
construcţii.
M. Of. nr. 539/ 18 iulie 2016
Ordinul Consiliului Concurenței nr. 437/2016
pentru punerea în aplicare a Regulamentului
privind Registrul ajutoarelor de stat.
M. Of. nr. 558/ 25 iulie 2016

CONTACT

OPANAF nr. 2066/2016 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind procedura de
întocmire a formalităţilor vamale pentru
trimiterile transportate prin serviciile de
curierat rapid.

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,
Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu
Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6,
Bucuresti,
Tel. 031 4378213,

M. Of. nr. 561/ 25 iulie 2016

Email. contact@taxation.ro,

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii.

Website: www.taxation.ro
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