Fara Contabilitate
Pana la 10 mai 2012 inclusiv trebuiesc depuse la Fisc formularele 010, 020, 070 si 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, 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.

NOI VERSIUNI PENTRU S1002-S1003 SI S1004
ANAF a inventat sistemul de versionare dupa data. Desi a fost emis un nou formular, codul de versiune a ramas acelasi
v1.0.7. Nu intrebam care este rolul acestui cod daca pot exista 2 formulare functional diferite cu acelasi cod de versiune?

[...]
Citeste tot ...

NOUTATE DESPRE BILANTURI DE LA ANAF
Pe prima pagina a ANAF-ului, sunt 4 atentionari scrise cu rosu (link-ul este urmatorul:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF A 3-a atentionare este extraordinara. Dar nu ce se vede, ci ceea ce vedeti
dupa ce veti da click pe ea. Pentru curiosi, va aratam [...]
Citeste tot ...

INFORMATII PENTRU COMPLETAREA SI DEPUNEREA FORMULARULUI
200
Venituri care se declara prin formularul 200 Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care au
realizat în anul 2011 în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România
provenind [...]
Citeste tot ...

ALERTA IN ATENTIA ONG-URILOR
In atentia ONG-urilor care ar fi trebuit sa depuna pana astazi formularul S1014-S1015-S1016-S1017 Situatii financiare la
31 decembrie 2011 în conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate
prin OMEF nr. 1969/ 2007. ANAF a reactualizat acest formular cu [...]
Citeste tot ...

DOBÂNZILE DEDUCTIBILE IN VIGOARE PENTRU PLATITORI DE IMPOZIT
PE PROFIT
Potrivit art.23 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul
împrumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia bancilor internationale de dezvoltare si a organizatiilor similare,
institutiilor de credit române sau straine, institutiilor financiare [...]
Citeste tot ...

GHID PRACTIC – APLICAREA REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME
CU DIRECTIVELE EUROPENE
Directia finantelor publice Arges a elaborat in 2009 si a pus la la dispozitia contribuabililor un ghid practic in format PDF
(133 de pagini) pentru aplicarea Reglementarile contabile conforme cu directivele europene. Începând cu data de 1 ianuarie
2006, operatorii economici aplica [...]
Citeste tot ...

DECLARATIILE FISCALE SCADENTE IN LUNA MAI 2012
Pâna la 8 mai 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 ...

ALERTA, A APARUT VERSIUNEA 1.0.7 PENTRU DECLARATIA 394!
Astazi a fost adaugata o noua versiune a PDF-ului pentru generarea declaratiei 394: ver 1.0.7 din 25.04.2012 – S-a
introdus butonul ‘generare fisier XML (de semnat si validat cu soft J)’ 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile
si achizitiile efectuate pe teritoriul [...]
Citeste tot ...
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