Fara Contabilitate
Alerta fiscala luna Septembrie - Neplatitori de
TVA
pana pe 10 septembrie, 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 17 septembrie 2012 inclusiv
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 25 septembrie 2012, inclusiv
Obligatia:
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2012
Cine plateste:
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia
veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71.

Obligatia:
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.
Cine plateste:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit
se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla
f) persoanele care realizeaza venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in
sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
g) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
h) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Obligatia:
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic).
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

Important!

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 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.

OPANAF 1235/2012 – OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETELOR
ASIGURARILOR SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE, CARE SE PLATESC
IN CONTUL UNIC 55.02
In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619/29.08.2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala (OPANAF) nr. 1.235/22.08.2012 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 1.294/2007 privind
impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se [...]
Citeste tot ...

CE OBLIGATII DE PLATA LA BUGETUL DE STAT AU FOST MUTATE DIN
DECLARATIA 100 IN DECLARATIA 112?
Începand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, având ca prim termen de declarare data de 25 august 2012, urmatoarele
impozite retinute la sursa nu se mai declara în formularul 100 ci în formularul 112: Impozitul pe veniturile persoanelor
fizice dintr-o [...]
Citeste tot ...

DE LA 1 IANUARIE 2013 PLATA TVA-ULUI SE VA FACE LA INCASAREA
FACTURII
Este oficial, prin OG nr. 15/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012, guvernul modifica din nou
Codul fiscal, la numai trei luni de la cele mai recente modificari. Pe langa introducerea sistemului de plata a TVA la [...]
Citeste tot ...

DECLARATIA 171 – PROIECT DE ORDIN PENTRU APROBAREA
FORMULARELOR SI A INSTRUCTIUNILOR NECESARE APLICARII
PREVEDERILOR ART.5 DIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 17/2012
Proiect de ordin pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art.5 din Ordonanta
Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal – bugetare Proiect Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 4
Anexa 3 INSTRUCTIUNI de completare a formularului 171 “Declaratie [...]
Citeste tot ...

CE RAMANE DE FACUT DACA PORTALUL E-ROMANIA NU VALIDEAZA
DECLARATIA SI ESTE ULTIMA ZI DE DEPUNERE?
Conform modificarii aduse Codului de procedura fiscala prin OG nr. 29/2011 Guvernul a stabilit ca data depunerii unei
declaratii va fi data inregistrarii declaratiilor pe portal, asa cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul
informatic, cu conditia validarii continutului [...]
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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