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1. Legea privind Codul fiscal 

nr. 227/2015 

 

(M.Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015) 

cu modificările şi completările aduse prin: O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M.Of. nr. 733 din 30 septembrie 
2015); O.U.G. nr. 50/20151) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015), aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 358/2015 (M.Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015); O.U.G. nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele 
măsuri fiscal-bugetare (M.Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015) 

 
și 
 

Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare 2) 

 
aprobate prin H.G. nr. 1/2016 

(M.Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016) 
 

cu modificările şi completările aduse prin: H.G. nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
(M.Of. nr. 100 din 9 februarie 2016); H.G. nr. 159/20163) pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 1/2016 (M.Of. nr. 208 din 21 martie 2016) 
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1) O.U.G. nr. 50/2015 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016. 
2) Nota redacţiei: Pentru a facilita urmărirea dispoziţiilor din Normele metodologice, numărul articolului din Codul fiscal la care 

se referă este reprodus cu bold. În Monitorul Oficial acestea apar cu caractere normale. 
3) Potrivit art. V din H.G. nr. 159/2016: „Art. V. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului 
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