Fara Contabilitate
25 Aprilie 2012
Plati:
Plata impozitului retinut la sursa în luna precedenta
Declaratiile 100, 104, 112, 224, 225,300, 301, 311, 390, 394:
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile
bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr.
101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligatiile aferente lunii martie
2012, trimestrului I 2012, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1397/2010;
- Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligatiile bugetului de stat
aferente lunii martie, trimestrului I 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr.
3.665/2011; Atentie! Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta
ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pâna la 10 martie 2012;
- Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii înregistrati în
scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare în
luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.
125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul
este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neînregistrati si care nu au obligatia înregistrarii, care
au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art.
156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
OPANAF nr. 30/2011;
- Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele
fizice care desfasoara activitate în România si de catre persoanele fizice române angajate ale
misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România - pentru obligatiile bugetului de
stat aferente lunii martie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;
- Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de
declarare aferente operatiunilor desfasurate în luna martie 2012, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156
indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr.
76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national,
formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate în luna martie, trimestrul I 2012 de catre platitorii
de TVA cu perioada fiscala lunar si trimestrial. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011;
- Declaratia privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor, formular 104, pentru
asocierile fara personalitate juridica constituite între contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice
nerezidente pentru activitati din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru
activitati din România si strainatate), pentru trimestrul I 2012. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipata trimestriala în contul
impozitului pe câstigul net anual impozabil pentru câstigurile obtinute din transferul titlurilor de
valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, formular
225, pentru trimestrul I 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;
- Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror
cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul
Fiscal, formular 311. Se depune pâna la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a intervenit exigibilitatea
taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.
153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de
bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii
codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.

Ultimele formulare inteligente PDF si/sau programe de generare se pot descarca de pe site-ul ANAF sau de
aici.

DECLARATIA 390 VIES – DECLARATIA RECAPITULATIVA PRIVIND
LIVRARILE/ACHIZITIILE/PRESTARILE INTRACOMUNITARE
In baza art. 156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul
presedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa 390
VIES privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, [...]
Citeste tot ...

CE DECLARATII SE POT DEPUNE ONLINE?
- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100; – Declaratia rectificativa, formularul 710; –
Declaratia privind impozitul pe profit, formularul 101; – Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300; – Decontul
special de taxa pe [...]
Citeste tot ...

MODIFICARI PRIVIND PROCEDURA DE DISTRUGERE VOLUNTARA A
PRODUSELOR ACCIZABILE. CUM EVITAM PLATA ACCIZELOR AFERENTE

ACESTOR PRODUSE
Potrivit art. 206^2 C. fisc., intra in categoria produselor accizabile: a) Alcoolul si bauturile alcoolice b) Tutunul prelucrat c)
Produsele energetice si electricitatea Astfel de produse devin accizabile la momentul eliberarii lor pentru consum, in
acceptiunea art. 206^7 C.fisc., aceasta presupunand: [...]
Citeste tot ...

APROBAREA REGIMULUI DE DECLARARE DEROGATORIU
Societatile comerciale care îsi înregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC), pot opta pentru
regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri
la organul fiscal în a carei evidenta fiscala acestia [...]
Citeste tot ...

DEPUNEREA DECLARATIEI 104 AFERENTA TRIMESTRULUI I 2012
Obligatia se îndeplineste utilizând formularul 104 „Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor”,
cod 14.13.01.01/dv. Declaratia se completeaza de: asocierile cu sau fara personalitate juridica, constituite între
contribuabilii persoane juridice straine si persoane fizice nerezidente care desfasoara activitate [...]
Citeste tot ...

DECLARATIA 020 – PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Sunt putini cei care stiu ce face sau ce se face cu declaratia 020. Pentru ca este o declaratie destinata persoanelor fizice si
care trebuie depusa prima data cand persoana fizica realizeaza drepturi de autor. Este vorba de luarea in [...]
Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro

