Fara Contabilitate
Daca este cazul, 10 Aprilie este termenul limita pentru depunerea unor declaratii de mentiuni
formular 010, formular 070, formular 020, formular 096
Declaratia de înregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara
personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se
înregistreze ca platitori de TVA în urma depasirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul
BNR de la data aderarii la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;
Declaratia de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara
activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre
persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere
care au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA în urma depasirii plafonului legal de scutire
(35.000 euro, la cursul BNR de la data aderarii la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr.
262/2007;
Declaratia de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române, formular
020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfasoara activitati
economice în mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se înregistreze ca
platitori de TVA în urma depasirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data
aderarii la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
Declaratia de mentiuni privind anularea înregistrarii în scopuri de TVA în conditiile art. 152 alin. (7) din
Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153,
formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153
cu perioada fiscala luna calendaristica, trimestrul, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de
TVA si care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: nu au depasit plafonul de scutire de 35.000 în
cursul anului calendaristic precedent si nu au depasit plafonul de scutire pentru anul în curs calculat
proportional cu perioada scursa de la începutul anului. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

DECLARATII FISCALE CU TERMEN DE DEPUNERE IN LUNA APRILIE 2012
Pâna la 6 aprilie a.c. inclusiv: Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie
intracomunitara taxabila în România, formular 092. Se depune de [...]

Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro

