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CODUL FISCAL 
M. Of. nr. 19/ 9 ianuarie 2018 
Circulară BNR nr. 2/2018 privind nivelul ratei 
dobânzii de referință a Băncii Naționale a 
României 
Comentarii 
Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, începând cu data de 
9 ianuarie 2018, este de 2,00% pe an. 

M. Of. nr. 49/ 18 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului finanțelor publice și al 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului 
ministrului finanțelor publice și al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
1.155/868/2016 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 utilizate în 
sectorul agricol. 
Comentarii 
Se stabilesc prin acest ordin categorii noi de 
produse și servicii pentru care se aplică cota 
redusă de TVA de 9%. 

M. Of. nr. 52/ 18 ianuarie 2018 
Legea nr. 29/2018 privind anularea unor 
obligații fiscale. 
Comentarii 
Legea are în vedere următoarele categorii de 
obligații fiscale: 

a) Impozitul pe venit şi contribuțiile sociale, 
precum şi obligațiile fiscale accesorii aferente 
pentru tranzacțiile efectuate de către 
persoane fizice pentru care s-a aplicat 
impozitul pe venit din transferul proprietăților 
imobiliare din patrimoniul personal acestora  
în urma reîncadrării veniturilor obținute ca 
venituri dintr-o activitate independentă, pentru 
perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi 
neachitate până la data de 21 ianuarie 2018 
(data intrării în vigoare a legii).  

b) Diferențele de TVA şi accesoriile aferente, 
pentru perioadele fiscale anterioare datei de 
31 decembrie 2016, ca urmare a depășirii 
plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut 
de Codul fiscal, realizate de către persoanele 
fizice, persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu sediul activității economice în 
România, care au realizat activități de 
producție agricolă, inclusiv activitățile de 
transformare a produselor agricole prin alte 
metode decât cele industriale sau au furnizat 
servicii agricole utilizând munca manuală 
proprie şi/sau echipamentele specifice. 

Anularea obligațiilor fiscale se face din oficiu, 
de către organul fiscal competent. 

M. Of. nr. 64/ 22 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 
2324/2017 privind intrarea în vigoare a unor 
tratate internaţionale. 
Comentarii 
Prin acest ordin se confirmă intrarea în 
vigoare, începând cu data de 25 septembrie 
2017, a Convenției dintre România şi 
Republica Italiană pentru evitarea dublei 
impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Riga la 
25 aprilie 2015 și ratificată prin Legea nr. 
28/2016 (publicată în M.Of. nr. 217 din 24 
martie 2016). 

M. Of. nr. 95/ 31 ianuarie 2018 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2018 
pentru prorogarea unor termene prevăzute în 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Comentarii 
Prin această ordonanță de urgență se amână 
termenul de depunere a formularului 600 
''Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul 
public de pensii'' până la 15 aprilie 2018. 

 

PROCEDURA FISCALA 
M. Of. nr. 8/ 4 ianuarie 2018 
Ordinul președintelui ANAF nr. 4142/2017 
pentru modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei 
jurisdicțiilor raportoare, cu care România va 
colabora în baza Acordului multilateral al 
autorităților competente pentru schimb 
automat de informații privind conturile 
financiare, a listei instituțiilor financiare non-
raportoare și a listei conturilor excluse, 
prevăzute în instrumentele juridice de drept 
internațional la care România s-a angajat din 
perspectiva schimbului automat de informații 
financiare. 
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M. Of. nr. 10/ 5 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală 
pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit 
titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 
Comentarii 
Registrul de evidență fiscală este utilizat cu 
scopul de a colecta informațiile pe baza 
cărora se determină venitul net anual/ 
pierderea netă anuală.  

Venitul net/pierderea netă trebuie să 
corespundă cu cea din Declarația privind 
venitul net realizat din România (formular 200), 
respectiv Declarația anuală de venit pentru 
asociațiile fără personalitate juridică și entități 
supuse regimului transparenței fiscale 
(formular 204). 

Pentru detalii suplimentare, puteți consulta 
Tax focus nr. 1 din 9 ianuarie 2018. 

M. Of. nr. 14/ 8 ianuarie 2018 
Ordinul președintelui ANAF nr. 4160/2017 
privind modificarea și completarea Ordinului 
președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru 
aprobarea modelului și conținutului 
formularelor 101 „Declarație privind impozitul 
pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“ 
Comentarii 
Prin acest ordin se modifică formularul 101 
’’Declarație privind impozitul pe profit’’ și 
formularul 120 ’’Decont privind accizele’’, 
precum și Instrucțiunile de completare a 
acestor formulare. 

1. Formularul 101 
a) Se introduce rubrica ’’Declarație depusă 
potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală’’ care se 
completează în situația îndeplinirii obligațiilor 
fiscale de către succesorii persoanelor/ 
entităților care și-au încetat existența pentru 
perioada în care respectiva persoană/entitate 
a avut calitatea de subiect de drept fiscal. 

b) Rubrica ’’Perioada’’ se va completa cu: 
- perioada din anul fiscal pentru care se 
datorează impozit pe profit pentru 
microîntreprinderile existente care au un 
capital social subscris de cel puțin 45.000 lei 
și care optează să aplice prevederile Titlului II 
privind impozitul pe profit; 

- anul fiscal modificat pentru contribuabilii 
care optează pentru un exercițiu financiar 
diferit de anul calendaristic sau cei care își 
modifică exercițiul financiar – conform art. 16 
alin. (5), (51) și (52) C.fisc. 

c) Se introduc noi indicatori privind:  

(i) impozitul pe profit scutit conform art. 221 
C.fisc - pentru activitatea de inovare, 
cercetare-dezvoltare;  

(ii) reducerea de 5% a impozitului pe profit 
calculat conform OG nr. 23/2017, pentru 
contribuabilii care au optat pentru aplicarea 
sistemului de plată defalcată a TVA. 

2. Formularul 120 

Se introduce rubrica ’’Declarație depusă 
potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală’’ care se 
completează în situația îndeplinirii obligațiilor 
fiscale de către succesorii persoanelor/ 
entităților care și-au încetat existența pentru 
perioada în care respectiva persoană/entitate 
a avut calitatea de subiect de drept fiscal. 

M. Of. nr. 24/ 10 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3344/2017 pentru modificarea Ordinului 
ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 
1.801/1995 și a Ordinului ministrului delegat 
pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea 
formularului „Chitanță pentru încasarea de 
impozite, taxe și contribuții“, cod 14.20.09/TS, 
prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului 
de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995. 
Comentarii 
Potrivit ordinului, se înlocuiește titlul 
formularului cu "Chitanță pentru încasarea 
veniturilor bugetare şi a altor sume". 

Formularul se utilizează pentru depunerea la 
unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului de 
către persoanele fizice şi juridice de sume în 
numerar/prin intermediul POS-urilor instalate 
la aceste unități, reprezentând venituri 
bugetare sau alte operațiuni efectuate potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 

M. Of. nr. 28/ 12 ianuarie 2018 
Ordinul președintelui ANAF nr. 4156/2017 
pentru aprobarea informațiilor conținute în 
registrul național de evidență a aparatelor de 
marcat electronice fiscale instalate în județe și 
în sectoarele municipiului București, precum și 
metodologia și procedura de înregistrare a 
acestora. 
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Comentarii 
Prin acest ordin se aprobă: 

a) informațiile conținute în registrul național de 
evidență a aparatelor de marcat electronice 
fiscale instalate în județe și în sectoarele 
municipiului București; 

b) metodologia și procedura de înregistrare a 
aparatelor de marcat electronice fiscale în 
etapa pre-operaționalizare și post-
operaționalizare. 

c) metodologia și procedura privind 
autentificarea cu certificat digital calificat. 

Informații suplimentare au fost transmise prin 
Tax focus nr. 3 din 15 ianuarie 2018. 

M. Of. nr. 30/ 12 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului finanțelor publice și al 
ministrului comunicațiilor și pentru societatea 
informațională nr. 3247/ 1179/2017 privind 
aprobarea Procedurii de avizare tehnică a 
modelelor de aparate de marcat electronice 
fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale. 
Comentarii 
Ordinul stabilește: 

 a) categoriile de documente ce trebuie 
depuse la Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică (ICI București) în 
vederea obținerii avizului tehnic pentru 
aparatele de marcat electronice fiscale; 

 b) obligațiile ICI referitor la verificare și 
testare; 

 c) modelul și conținutul:   

(i) Cererii către ICI București,  
(ii) Avizului tehnic favorabil. 

Informații suplimentare au fost transmise prin 
Tax focus nr. 3 din 15 ianuarie 2018. 

M. Of. nr. 49/ 18 ianuarie 2018 
Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 
Comentarii 
Legea modifică Codul de procedură fiscală cu 
referire la administrarea obligațiilor fiscale 
datorate de contribuabilii mijlocii și sediile 
secundare ale acestora. Administrarea se va 

realiza de organul fiscal de la nivel județean 
ori al municipiului București, după caz. 

Aceste prevederi intră în vigoare de la data de 
1 aprilie 2018. 

M. Of. nr. 80/ 26 ianuarie 2018 
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 197/2018 
privind organizarea și funcționarea Biroului 
central de legătură pentru contactele cu alte 
state în domeniul asistenței reciproce la 
recuperare, precum și cu Comisia Europeană. 
Comentarii 
Prin acest ordin, Biroul central de legătură 
pentru contactele cu alte state în domeniul 
asistenței reciproce la recuperare este 
desemnat Serviciul de reglementare a 
recuperării creanțelor bugetare prin 
colaborare interstatală din cadrul ANAF. 

La data intrării în vigoare a acestui ordin se 
abrogă OPANAF nr. 3.730/2015. 

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 187/2018 
pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale 
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit 
și pentru care nu există obligația de declarare 
Comentarii 
Procedura aprobată prin acest ordin 
reglementează modul în care se pot restitui 
sumele plătite în plus la bugetul de stat față 
de obligația legală/sumele plătite pentru 
realizarea unei prestații care nu a mai fost 
realizată și pentru care nu există obigația de 
declarare. 

Procedura presupune:  

a) depunerea unei cereri de restituire însoțită 
de copii ale documentelor de plată. Cererea 
va fi analizată și soluționată în termenul 
prevăzut la art. 77 C.proc.fisc. - 45 zile de la 
înregistrare (cu posibilitatea prelungirii în 
cazuri justificate de administrarea de probe 
suplimentare).  

b) se verifică dacă prestația s-a realizat sau nu 
sau dacă plata a fost efectuată necuvenit ori 
în cuantum mai mare decâte cel datorat.  

c) se verifică și încadrarea în termenul legal de 
prescripție a dreptului de a cere compensarea 
sau restituirea sumelor solicitate. Termenul de 
prescripție este de 5 ani de la data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care a luat 
naștere dreptul de restituire. 

Prin acest ordin au fost aprobate modelul și 
conținutul formularelor: 
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a) Cerere de restituire a unor sume 
reprezentând taxe sau alte venituri ale 
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit 
și pentru care nu există obligație de declarare; 

b) Dispoziție de restituire a unor sume 
repreentând taxe sau alte venituri ale bugetului 
de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru 
care nu există obligație de declarare; 

c) Înștiințare de restituire a unor sume 
reprezentând taxe sau alte venituri ale 
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit 
și pentru care nu există obligație de declarare. 

Ordinul se aplică și cererilor de restituire a 
unor sume reprezentând taxe de emitere a 
unor soluții fiscale individuale anticipate/taxe 
de emitere ori modificare a unui acord de preț 
în avans, depuse înainte de 1 ianuarie 2016 și 
nesoluționate până la data de 26 ianuarie 
2018 si care se soluționează conform 
prevederilor legale în vigoare la data depunerii 
cererilor de emitere a SFIA/APV. 

 

FONDURI SPECIALE 
M. Of. nr. 6/ 4 ianuarie 2018 
Hotărârea președintelui Camerei Consultanților 
Fiscali nr. 12/2017 privind aprobarea 
cotizațiilor, a termenelor de plată și a 
obligațiilor declarative pentru membrii Camerei 
Consultanților Fiscali în anul 2018. 
M. Of. nr. 8/ 4 ianuarie 2018 
Legea nr. 277/2017 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru 
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 
107/1999 privind activitatea de comercializare 
a pachetelor de servicii turistice 
Comentarii 
Prin această lege a fost introduse contribuții la 
fondul de garantare a pachetelor turistice.  

Nivelul acestor contribuții precum și modul de 
calcul se stabilește, anual, prin ordin comun al 
ministrului turismului și al ministrului finanțelor 
publice. Declararea și plata acestor contribuții 
se face trimestrial.   

M. Of. nr. 10/ 5 ianuarie 2018 
Hotărârea Guvernului nr. 962/2017 privind 
aprobarea tarifului pentru unele operațiuni 
efectuate de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului și oficiile registrului comerțului de 
pe lângă tribunale. 
 

LEGISLATIA MUNCII 
M. Of. nr. 29/ 12 ianuarie 2018 
Legea nr. 4/2018 pentru ratificarea Acordului 
dintre România și Republica Serbia în domeniul 
securității sociale, semnat la Belgrad la 28 
octombrie 2016. 
M. Of. nr. 31/ 12 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului sănătății și al președintelui 
CNAS nr. 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale 
de sănătate. 
Comentarii 
Față de prevederile anterioare (OMS/OPCNAS 
nr. 60/32/2006), modificările aduse se referă la 
următoarele aspecte: 

 a) se stabilesc categoriile de persoane fizice 
asigurate în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate pentru concedii și indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate; 

 b) contribuția lunară în cazul persoanelor care 
încheie contract de asigurare pentru concedii 
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
(persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din 
OUG nr. 158/2005) se plătește până la data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care se 
datorează aceasta. Actul adițional la contract 
are efecte pentru viitor și urmează același 
regim juridic ca și contractul. 

 c) stagiul minim de asigurare pentru 
acordarea concediilor medicale prevăzute de 
OUG nr. 158/2005 este de 6 luni (o lună, în 
reglementarea anterioară) realizate în ultimele 
12 luni anterioare lunii pentru care se acordă 
concediul medical. 

 d) stagiul minim de asigurare include și 
perioadele asimilate stagiului de asigurare în 
care asiguratul:  

(i) beneficiază de concediile şi indemnizaţiile 
prevăzute de OUG nr. 158/2005,  
(ii) a beneficiat de pensie de invaliditate,  
(iii) a urmat cursurile de zi ale învăţământului 
universitar (durata normală), cu condiţia 
absolvirii acestora cu examen de licenţă sau 
de diplomă organizat în prima sesiune,  
(iv) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe 
perioada concediului de acomodare,  
(v) a beneficiat de indemnizații pentru 
incapacitate temporară de muncă suportate 
din fondul de asiguare pentru accidente de 
muncă și boli profesionale. 



 

 

	
INFO FISCAL IANUARIE 2018 

	
	 	

6 

 e) condițiile cumulative pe care trebuie să le 
îndeplinească asigurații pentru a beneficia de 
concedii și indemnizații sunt:  

(i) îndeplinirea stagiului minim de cotizare,  

(ii) prezentarea adeverinței de la plătitorul de 
indemnizații referitor la numărul de zile de 
concediu de incapacitate temporară de 
muncă în ultimele 12/24 luni. 

 f) certificatele de concediu medical se 
eliberează persoanei asigurate, dar și soțului/ 
soției/ rudelor de gradul I/ persoanei 
împuternicite. 

 g) baza de calcul al indemnizațiilor constă în 
media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, 
anterioare lunii pentru care se acordă 
concediul medical, din cele 12 luni din care se 
constituie stagiul de asigurare, până la limita a 
12 salarii minime brute pe ţară lunar.  

 h) dacă baza de calcul include şi veniturile 
anterioare lunii ianuarie 2018, se vor lua în 
considerare veniturile lunare care, potrivit 
legislaţiei anterioare acestei luni, ar fi 
constituit bază de calcul al indemnizaţiilor şi 
se cumulează cu veniturile lunare asigurate 
începând cu cele aferente lunii ianuarie 2018. 

 i) dacă baza de calcul include perioadele 
asimilate stagiului de asigurare (vezi lit. d) de 
mai sus), se vor lua în considerare 
indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute 
de OUG nr. 158/2005, salariul de bază minim 
brut pe ţară din perioadele respective, 
indemnizaţiile pentru concediul de 
acomodare. 

 j) se stabilește baza de calcul în situațiile 
prevăzute de art. 9 și 31 din OUG nr. 
158/2005 care beneficiază de indemnizații 
fără condiții de îndeplinire a stagiului de 
asigurare (urgenţe medico-chirurgicale, 
tuberculoză, boli infectocontagioase din grupa 
A, neoplazii, SIDA, risc maternal). 

Acest ordin intră în vigoare la data de 30 
ianuarie 2018, dată la care se abrogă 
OMS/OPCNAS nr. 60/32/2006. 

M. Of. nr. 52/ 18 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului comunicațiilor și societății 
informale, al ministrului finanțelor publice al 
ministrului muncii și justiției sociale și al 
ministrului educației naționale nr. 
1168/3397/2017/492/3024/2018 privind 
încadrarea în activitatea de creare de 
programe pentru calculator. 
Comentarii 
Modificările aduse prin acest ordin vizează: 

a) condițiile de încadrare pentru aplicarea 
scutirii de impozit pe venit; 

b) documentele justificative pentru încadrarea 
persoanelor scutite de impozit pe venit; 

c) ocupații specifice. 

Informații suplimentare au fost transmise prin  
Tax focus nr. 4 din 19 ianuarie 2018. 

 
ALTE REGLEMENTARI  
M. Of. nr. 4/ 3 ianuarie 2018 
Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 
2018. 
M. Of. nr. 5/ 3 ianuarie 2018 
Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018. 
Comentarii 
Câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
pentru anul 2018 este 4.162 lei. Ajutorul de 
deces este de 4.162 lei, în cazul asiguratului, 
și de 2.081 în cazul unui membru de familie.  

În anul 2018 nu se acordă creditele și 
fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 
și 861 din Legea nr. 76/2002. 

M. Of. nr. 11/ 5 ianuarie 2018 
Hotărârea Guvernului nr. 949/2017 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor 
moderne de plată 
Comentarii 
Prin normele metodologice se stabilesc, 
printre altele, condițiile în care pot fi acordate 
sume în numerar, persoanelor care au carduri 
bancare.  

M. Of. nr. 13/ 5 ianuarie 2018 
Regulamentul Comitetului Național pentru 
Supravegherea Macroprudențială nr. 2/2017 
privind metodologia și procedura utilizate 
pentru stabilirea amortizoarelor de capital și 
sfera de aplicare a acestor instrumente. 
M. Of. nr. 49/ 18 ianuarie 2018 
Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor. 
 



 

 

	
INFO FISCAL IANUARIE 2018 

	
	 	

7 

M. Of. nr. 66/ 23 ianuarie 2018 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
2470/2018 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare anuale și a raportărilor contabile 
anuale ale operatorilor economici la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, 
precum și pentru modificarea și completarea 
unor reglementări contabile. 
Comentarii 
Acest ordin se aplică pentru situațiile 
financiare aferente exercițiului financiar 2017.  

Termenele de depunere a situațiilor financiare 
anuale sunt: 
 a) 150 zile de la încheierea exercițiului 
financiar – pentru societăți, societăți/companii 
naționale, regii autonome, institute naționale 
de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile 
supravegheate de BNR), sububități din 
România ale unor persoane juridice cu 
sediul/domiciliul în străinătate, sediile 
permanente; 
 b) 120 zile de la încheierea exercițiului 
financiar – pentru celelalte entități; 
 c) 90 zile de la încheierea anului calendaristic 
- pentru persoanele juridice aflate în lichidare 
și subunitățile deschise în România de 
societăți rezidente în state aparținând 
Spațiului Economic European. 

Situațiile financiare/raportările contabile pot fi 
depuse:  
 a) în format hârtie și format electronic la 
registratura unităților teritoriale ale MFP/la 
oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare 
declarată); sau  
 b) numai în format electronic utilizând portalul 
www.e-guvernare.ro - având atașată o 
semnătură electronică extinsă. 

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 
31 decembrie 2017 se sancţionează conform 
prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991. 
La data publicării acestui ordin se abrogă 
OMFP nr. 166/2017. 

Informații suplimentare au fost transmise prin 
Tax focus nr. 6 din 29 ianuarie 2018. 

M. Of. nr. 87/ 30 ianuarie 2018 
Ordinul președintelui ANAF 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. 
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