Fara Contabilitate
In afara declaratiilor fiscale deja clasice care trebuie depuse in aceasta luna, firmele trebuie sa aibe grija ca
pana la sfarsitul acestei luni trebuie sa depuna bilantul pe anul 2011. Este termenul de 150 de zile calculat de
la 31.12.2011 dincolo de care, in caz de nedepunere, va asteapta amenda.

15 mai
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 Formular

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 mai
Obligatia
Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 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.

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

(format electronic)

Cine depune:
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 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.

PROPUNERE PENTRU BILANTUL PENTRU 2011 DE DISTRIBUIRE A
PROFITULUI (ACOPERIRE A PIERDERILOR)

Propunerea de distribuire a profitului poate fi facuta separat sau inclusa in procesul verbal de aprobare a bilantului. Pentru
ca distribuirea profitului poate fi aprobata doar de Adunarea Generala a Asociatilor. Cum cei de la finante o vor separat,
faceti-o [...]
Citeste tot ...

RAPORT DE GESTIUNE PENTRU BILANTUL PE 2011

Raportul de gestiune contine informatiile despre venituri, cheltuieli si rezultate. Toate aceste informatii le gasiti in bilantul
pe care l-ati facut. Semnatura este a administratorului. raport_de_gestiune_bilant_2011 Cititori :124
Citeste tot ...

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU BILANTUL LA 31
DECEMBRIE 2011

Pana pe 29 mai, cand este ultima zi pentru depunerea bilanturilor aferente anului 2011 au mai ramas mai putin de 3
saptamani. Nu uitati de arhiva care trebuie atachata PDF-ului. Declaratia pe propria raspundere este data de
administratorul societatii. Contine [...]
Citeste tot ...

PROCES VERBAL PENTRU APROBAREA BILANTULUI PE 2011

Termenul limita pentru depunerea bilantului pe 2011 este 29 mai – adica 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.
Dupa cum se stie deja, anul acesta este primul an in care bilantul se depune in format PDF inteligent cu [...]
Citeste tot ...

PERIOADA IMPOZABILA A MICROINTREPRINDERILOR
Pentru microîntreprinderi perioada fiscala este anul calendaristic. În cazul microîntreprinderilor care se înfiinteaza sau îsi
înceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat. Potrivit prevederilor
Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” [...]
Citeste tot ...

PERIOADA FISCALA A TVA-ULUI
Perioada fiscala este luna calendaristica. Prin exceptie de la aceasta prevedere, perioada fiscala este trimestrul calendaristic
pentru persoana impozabila care, în cursul anului calendaristic precedent, a realizat o cifra de afaceri din operatiuni
taxabile si/sau scutite cu drept de deducere [...]
Citeste tot ...

CONTABILITATEA ELEMENTARA A MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR
DE INVENTAR
Cel mai important dupa achizitionarea mijloacelor fixe este CATALOGUL MIJLOACELOR FIXE, cel in care identificati
perioadele de amortizare pentru fiecare categorie de mijloc fix in parte. Daca va cumparati, mobilier sau diverse lucruri de
birotica, cu o valoare sub 1800 [...]
Citeste tot ...

FORMULARELE 220 SI 221

Formularul 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza în
mod individual sau într-o forma de asociere venituri în bani si/sau în natura din activitati independente (comerciale,
profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala) [...]

Citeste tot ...

CONTABILITATEA ELEMENTARA A MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR
DE INVENTAR

Cel mai important dupa achizitionarea mijloacelor fixe este CATALOGUL MIJLOACELOR FIXE, cel in care identificati
perioadele de amortizare pentru fiecare categorie de mijloc fix in parte. Daca va cumparati, mobilier sau diverse lucruri de
birotica, cu o valoare sub 1800 [...]
Citeste tot ...

CONTRIBUTIA INDIVIDUALA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE A
VENITURILOR DIN PENSII
Având în vedere Deciziile Curtii Constitutionale nr. 223 si 224/2012 care au stabilit ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din
Legea nr. 95/2006 sunt constitutionale în masura în care se interpreteaza în sensul ca procentul de 5,5% se aplica numai
[...]
Citeste tot ...

Cu respect,
Echipa faracontabilitate.ro
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