Fara Contabilitate
Termen limita 25 Mai 2012
pentru Formular 200, Formular 201, Formular 220, Formular 221, Formular 223, Formular
224, Formular 230

Obligatia: Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit,
Formular 200 si Formular 201 pentru anul 2011.
Cine depune: Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea
folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de
proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de
contract.

Obligatia: Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul
2012
Cine depune: Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade
mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera
cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior

Obligatia: Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit
Formular 221 pentru anul in curs
Cine depune: Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71

Obligatia: Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate
juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale Formular 223 pentru anul 2012

Cine depune: Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade
mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera
cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

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.

Obligatia: Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe
venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru
domeniul locativ, Formular 230
Cine depune: Persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat in anul de raportare
cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul
anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita deducerea din veniturile
impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv
pentru domeniul locativ

Persoanele fizice trebuie sa depuna pana pe 25 Mai declaratiile de venit pe anul 2011
Formularele 220 si 221
Declaratia 222
Informatii pentru completarea si depunerea formularului 200
Despre rezidenta fiscala a persoanelor fizice in Romania

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 ...

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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