Fara Contabilitate
pana pe 10 august, inclusiv
Obligatia: Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara
personalitate juridica, formular 010.
Cine depune: Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA
in urma depasirii plafonului legal de scutire.

pana pe 16 august 2012 inclusiv
Obligatia: Raportarile contabile la 30 iunie 2012 – S1027.
Cine depune: Contribuabilii care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste
echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro. Reglementare: OMFP nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului
de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

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.

pana pe 27 august 2012, inclusiv
Obligatia: Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
electronic).

(format

Cine depune: Contribuabilii prevazuti in OPANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

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 Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic)
Cine depune: Contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin.
(7) din Codul Fiscal pana la 10 iulie 2012;

Obligatia: Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2012.
Cine plateste: Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai
acestora.

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.

16 AUGUST 2012, TERMEN PENTRU DEPUNEREA RAPORTARILOR
CONTABILE LA 30 IUNIE 2012
Cine depune raportarilor contabile semestriale? Sunt obligati sa depuna Raportari contabile la 30 iunie 2012: operatorii
economici care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte
componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate [...]

Citeste tot ...

DECLARATIA UNICA D112 LA VERSIUNEA V2.0.0 IN PREGATIRE
Desi noul format PDF al declaratiei D112 la versiunea v2.0.0 nu este inca disponibila pe siteul ANAF, au aparut indicatiile
pentru contribuabilii care au aplicatii proprii de creare a XML-ului atasat declaratiei D112. Va prezentam in Anexa8 – cu
validari modificarile [...]
Citeste tot ...

INREGISTRAREA OPERATIUNILOR COMERCIALE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509/24.07.2012, a fost publicata Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea
operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. În acest context, prezentam în documentarul de mai jos regimul juridic
al documentelor în forma electronica ce contin [...]
Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro
Pentru orice neclaritate nu ezita sa ne scri direct la adresa office@faracontabilitate.ro sau sa lasi un comentariu chiar in pagina cu
subiectul care te intereseaza.
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