CALENDAR FISCAL IANUARIE 2011
7 ianuarie 2011 - formular 092 - Declaratie pentru schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania. 
Declaratia se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare in luna decembrie 2010 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. 
Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009. 

10 ianuarie 2011 - formular 010 – Declaratia se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data aderarii la Uniunea Europeana, 3,3817 lei). 
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 2296/2007; 

formular 070 - Declaratia se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in 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; 

formular 020 - Declaratia se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in 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. 

15 ianuarie 2011 - formular 390 VIES - declaratie pentru  operatiunile desfasurate in luna decembrie 2010, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 76/2010. 

25 ianuarie 2011

formular 100 - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV sau semestrului II 2010 -  Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;

formular 102- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV sau semestrului II 2010 – 
Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.559/2010

formular 300 - Declaratie pentru decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV, semestrului II, anului 2010 - Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010

formular 301 - Declaratie pentru decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA .
Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 75/2010
DECLARATIA ITM – pentru decembrie 2010;
DECLARTIA LA SOMAJ - pentru decembrie 2010;
CAS - pentru decembrie 2010;
CASS SI FNUASS - pentru decembrie 2010;
REVISAL – daca au intervenit modificari in cadrul structurii de personal

formular 224 - Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2010 - Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007. 

formular 104 - Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor, pentru asocierile fara personalitate juridica constituite intre contribuabili (persoane juridice straine cu persoane fizice nerezidente pentru activitati din Romania; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice romane pentru activitati din Romania si strainatate pentru trimestrul IV 2010. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008. 

formular 394 - Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, in semestrul II 2010 - Reglementare: OPANAF 702/2007;
formular 208 - Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul II 2010, pentru notarii publici.
Reglementare: OMEF 1706/1889/C/2008

formular 225 - Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pentru trimestrul IV 2010 - Reglementare: OPANAF nr. 2600/2010;

formular 094 - Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent - Reglementare: OPANAF nr. 7/2010; 

Situatia principalilor indicatori realizati din exploatarea jocurilor de noroc, pentru obligatiile trimestrului IV 
2010, se depune la ANAF de organizatorii de jocuri de noroc. Declaratie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizata in anul 2011 de catre platitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;- Reglementare: OUG nr. 77/2009

Declararea si plata impozitului pe dividende (cu exceptia celor scutite conform art. 36 alin. (4) si art. 117 lit. h) din Codul fiscal), distribuite din profitul aferent situatiilor financiare ale anului 2009 si aprobate in anul 2010, dar care nu au fost platite pana la sfarsitul anului 2010 persoanelor juridice sau fizice actionari/asociati la societatea care a distribuit dividendele. Impozitul se retine, se declara si se plateste de societatea care a distribuit dividendele, prin aplicarea urmatoarelor cote asupra dividendului brut distribuit:
- 16% pentru actionarii/asociatii persoane fizice/juridice nerezidente care nu prezinta certificat de rezidenta fiscala, sau:
- cota cea mai mica dintre: cota prevazuta in Conventia de evitare a dublei impuneri si cota prevazuta de legislatia interna (10% persoane juridice si 16% persoane fizice), daca persoana fizica/juridica nerezidenta prezinta certificat de rezidenta fiscala.


31 ianuarie 2011
formular 220 – Declaratie pentru venitul estimat - Se depune de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale care opteaza pentru schimbarea modului de impozitare in sistem real/norma de venit, folosit in anul 2011. Reglementare: OPANAF nr. 2.371/2007.

depunerea declaratiei de mentiuni de catre persoanele impozabile care, in anul fiscal 2010, au avut, potrivit legii, obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat in cursul anului 2010 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pana la 100.000 de euro, inclusiv, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2011, a obligatiei declarative trimestriale;
[art. 1561 Cod fiscal si art. 77 alin (1) Cod procedura fiscala]

depunerea declaratiei de mentiuni de catre persoanele impozabile care in anul fiscal 2010, au avut, potrivit legii, obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat in cursul anului 2010 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2011, a obligatiei declarative lunare;
[art. 1561 Cod fiscal si art. 77 alin (1) Cod procedura fiscala ]



 Programe declaratii fiscale






