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Actele normative cu incidenţă în materie fiscală  

publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 16.01.2015 – 22.01.2015 
 

1. Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 
(M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015)   
 
2. Hotărârea Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor 
reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat 
pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor (M. Of. nr. 43 din 19 ianuarie 
2015)   
 
3. Hotărârea Guvernului nr. 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotărârea 
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr. 46 din 20 
ianuarie 2015)   
 
4. Hotărârea Guvernului nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI 
"Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 46 din 20 
ianuarie 2015)   
 
5. Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (M. Of. nr.  54 din 22 ianuarie 2015)   
 
6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2015 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane 
impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 40 din 16 ianuarie 2015)   
 
7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 662/2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal (M. Of. nr. 47 din 20 ianuarie 2015)    
 
 
Notă 
          Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3661/2013  
pentru aprobarea Listei marilor contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii a fost  
rectificat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 158/22.01.2015 
 
Listele sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
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https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/informatii_publice/informatii_agenti_economici/lista_contrib_mari_mijlocii

