
Cuprins general

Noul Cod fi scal  1

Index  426

Noul Cod de procedură fi scală 435

Index  645

Lista ordinelor emise în aplicarea NCF şi NCPF  652





Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

publicată în
M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015

cu modificările şi completările aduse prin:
O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015);
O.U.G. nr. 50/2015 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), în vigoare de la 1 ianuarie 2016, aprobată, cu modificări şi completări, 
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 şi unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 
decembrie 2015).
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