Fara Contabilitate
In afara declaratiilor fiscale deja clasice care trebuie depuse in aceasta luna, asociatiile, fundatiile etc trebuie sa
aibe grija ca pana la sfarsitul acestei luni trebuie sa depuna bilantul pe anul 2011. Este termenul de 120 de zile
calculat de la 31.12.2011 dincolo de care, in caz de nedepunere, va asteapta amenda. Ca sa o evitati faceti
din timp bilantul, mai ales ca pentru asociatiile non-profit nu se cer intocmite note.

10 aprilie
Obligatia:
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul
persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in
cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal
Formular 096
Cine depune:
Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul
de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

17 aprilie
Obligatia:
Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta
Cine depune:
Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de
produse.

Obligatia:

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de
produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta
Cine depune:
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si alte produse alcoolice)

Obligatia:
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna
precendenta
Cine depune:
Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Obligatia:
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna
precendenta
Cine depune:
Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Obligatia:
Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta
Cine depune:
Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

Obligatia:
Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta
Cine depune:
Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul
petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia

Obligatia:

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru
aviatie/navigatie pentru luna precendenta
Cine depune:
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

Obligatia:
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru
aviatie/ navigatie pentru luna precendenta
Cine depune:
Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

25 aprilie
Obligatia:
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Cine plateste:
Platitorii de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care
nu genereaza o persoana juridica.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
Cine depune:

(format electronic)

lunar - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
trimestrial - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
alte termene - contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente
trimestrului precedent Formular 104
Cine depune:
Persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si
evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta
Cine depune:
persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului,
care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;
institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele
asiguratului

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in
contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor
de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul
precedent
Formular 225.
Cine depune:
Contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare in cazul societatilor inchise.

Obligatia:
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic)
Cine depune:

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular)

Obligatia:
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent Formular 301
(format electronic)
Cine depune:
Persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

Obligatia:
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301
(format electronic)
Cine depune:
Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de
bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES
Cine depune:
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea
declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Cine depune:
pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf.
art. 150 alin. (1) ?i alin. (7) din C.F., pt. opera?iuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).
pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in
Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizi?ii de bunuri sau servicii
taxabile.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane
fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor
diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224
Cine depune:
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane
angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

CRESTEREA PLAFONULUI DE TVA LA 50.000 DE EURO
Consiliul Uniunii Europene a aprobat, la solicitarea României, cresterea de la 35.000 euro la 50.000 euro a pragului cifrei de
afaceri sau al veniturilor peste care firmele locale sunt obligate sa plateasca TVA. Hotarârea Consiliului vizeaza un plafon de
65.000 [...]
Citeste tot ...

29 APRILIE 2012 – EXERCITIUL FINANCIAR PENTRU PERSOANELE
JURIDICE FARA SCOP PATRIMONIAL
Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial, la unitatile teritoriale
ale MFP este de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv 29 aprilie 2012. Important! Persoanele juridice
fara scop patrimonial care conduc contabilitatea [...]
Citeste tot ...

FORMULAR 230 – 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF anunta ca incepand cu declaratiile pe anul 2011, FORMULARUL 230 –
Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru
economisirea în sistem colectiv pentru domeniul [...]
Citeste tot ...

PROCEDURA DE AUTORIZARE A AGENTULUI DE MUNCA TEMPORARA
Potrivit Codului muncii, art. 88, alin 1, “munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat
temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la [...]
Citeste tot ...

MARTI 10 APRILIE 2012 INCLUSIV, TERMEN PENTRU UNELE OBLIGATII
FISCALE

- 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 [...]
Citeste tot ...

CUM FACI SA NU MAI FII ÎNREGISTRAT ÎN SCOP DE TVA?
Persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu a depasit plafonul de scutire (35.000
euro la cursul de schimb valutar de la data aderarii la Uniunea Europeana, respectiv 3,3817 lei) sau cel determinat
proportional cu [...]
Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro

