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TITLU : Ordin nr. 1701 / 2018 (publicat in M.O. 672/2018) pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 631 
"Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale". 
Prevederile prezentului act normativ se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de 
asigurări sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017. 

TITLU : Ordin nr. 1855 / 2018 (publicat in M.O. 721/2018) pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru 
anul 2018 prin decizii de plăți anticipate. 

TITLU : Ordin nr. 2093 / 2018 (publicat in M.O. 745/2018) pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe 
veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. 

Acest act normativ a aprobat: 
 procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice cât și de emitere a deciziilor de 

impunere anuală; 
 procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea 

entităților nonprofit/ unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii. 
În acest sens, au fost aprobate modelele și conținutul formularelor: 

 250 – Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice 
 251 - Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice. 

Acest act normativ vizează definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017. Organul 
fiscal central competent va stabili impozitul pe venitul/ câștigul net anual impozabil datorat, va emite și transmite deciziile de 
impunere anuală.  

TITLU : Hotărâre nr. 71 / 2018 (publicată in M.O. 746/2018) privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din 
România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor  
Financiari din România. 

TITLU : Ordin nr. 90 / 2018 (publicat in M.O. 752/2018) pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor 
financiari. 

TITLU : Hotărâre nr. 61 / 2018 (publicată in M.O. 693/2018) privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 
250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului 
etic - răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul 
statutar. 

TITLU : Hotărâre nr. 70 / 2018 (publicată in M.O. 711/2018) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor 
Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din 
România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar. 


