
- depunerea formularului 104 “Declara�ie privind distribuirea între asocia�i a
veniturilor �i cheltuielilor”, pentru trimestrul II 2012, de c�tre persoana
desemnat� de asocierile cu sau f�r� personalitate juridic� dintre: persoane juridice

- depunerea formularului 100 "Declara�ie privind obligatiile de plata la bugetul
de stat" pentru obliga�iile de plat� cu termen lunar �i trimestrial �i plata acestor
obliga�ii. 

       ATEN�IE! Termen de declarare �i plat� a impozitului re�inut la surs� pentru
veniturile din: drepturi de proprietate intelectual�, din activit��i desf��urate în baza
contractelor/conven�ii civile �i a contractelor de agent, din activitatea de expertiz�
contabil� �i tehnic� judiciar� �i extrajudiciar�, obtinute de o persoan� fizic� dintr-o
asociere cu o persoan� juridic� contribuabil, potrivit titlului  IV1, care nu genereaz�
o persoan� juridic�.    

   25 iulie,     
    ultima zi    
     pentru:
     

    

- solicitarea înregistr�rii în scopuri de TVA de persoanele impozabile care în cursul
lunii iunie 2012 au dep��it plafonul de scutire de TVA de 220.000 lei, astfel:
    - persoanele impozabile înfiin�ate anterior anului 2012 �in cont de plafonul de
scutire de TVA de 220.000 lei înregistrat la data de 30.06.2012
     - persoanele impozabile înfiin�ate în cursul anului 2012 �in cont de  plafonul de
scutire  de TVA de 220.000  lei înregistrat la data de 30.06.2012 (nu se calculeaz�
propor�ional)
- a se vedea materialul informativ “Cine are obliga�ia s� se înregistreze ca pl�titor
de TVA în luna iulie 2012” publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea
“Noutati”.  

- depunerea, dac� se dore�te scoaterea din eviden�� ca pl�titor de TVA, a 
formularului 096 "Declaratie de mentiuni privind anularea înregistr�rii in
scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu
dep��esc plafonul de scutire prev�zut la art. 152 din Codul fiscal", de c�tre
persoanele înregistrate conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au dep��it în
anul 2011 cifra de afaceri de 35.000 euro realizat� sau recalculat� �i a c�ror cifr�
de afaceri realizat� de la data de 1 ianuarie 2012 pân� la data solicit�rii scoaterii
din eviden�� nu dep��e�te plafonul de scutire de 35.000 euro calculat propor�ional
cu perioada scurs� de la începutul anului, frac�iunea de lun� considerându-se o
lun� calendaristic� întreag� [art. 152 alin. (7) Cod fiscal, OPANAF nr. 53/2012]
- a se vedea materialul informativ “Preciz�ri privind posibilitatea scoaterii din
eviden�a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, începând cu 1 ianuarie 2012”,
publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Noutati”.

  10 iulie,      
   ultima zi     
    pentru:

- depunerea formularului 092 "Declara�ie de men�iuni”, de c�tre pl�titorii de
TVA, care au în anul 2012 ca perioad� fiscal� trimestrul calendaristic �i au efectuat
o achizi�ie intracomunitar� de bunuri în luna iunie 2012 (pentru schimbarea
perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna iulie 2012);
[art. 1561 alin. (61) Cod fiscal si OPANAF 1165/2009]
- a se vedea materialul informativ “Perioada fiscal� la TVA pentru persoanele
impozabile care efectueaz� achizi�ii intracomunitare de bunuri”, publicat pe site-ul:
www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Asisten�� contribuabili - Cod fiscal - TVA”.   

6 iulie, 
ultima zi
pentru:
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- depunerea formularului 225 “Declara�ia privind stabilirea impozitului
reprezentând plat� anticipat� trimestrial� în contul impozitului pe câ�tigul
net anual impozabil pentru câ�tigurile obtinute din transferul titlurilor de
valoare, altele decât p��ile sociale �i valorile mobiliare în cazul societ��ilor
închise”, pentru trimestrul II 2012;
[art. 66 alin. (5) Cod fiscal �i OPANAF nr. 2600/2010]

- depunerea formularului 224  “Declara�ie privind veniturile sub form� de
salarii din str�in�tate ob�inute de persoane fizice care desf��oar� activitate
în România �i de persoanele fizice române angajate ale misiunilor
diplomatice �i posturilor consulare acreditate în România”, de c�tre
persoanele fizice care ob�in salarii din str�in�tate pentru activit��i desf��urate în
România �i persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice �i
posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar;
[art. 60 alin. (2) Cod fiscal �i OMEF 2371/2007]

- depunerea formularului 208 "Declara�ie informativ� privind impozitul pe
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal" de
c�tre notarii publici care au obliga�ia calcul�rii, încas�rii �i vir�rii impozitului pe
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal (pentru
semestrul I al anului 2012);
[art. 773 Cod fiscal si OPANAF nr. 892/2012]
- a se vedea materialul informativ “Formularul 208 "Declara�ie informativ� privind
impozitul pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul
personal", publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Nout��i”.

- depunerea formularului 112 "Declara�ie privind obliga�ia de platã a
contribu�iei sociale, impozitului pe venit �i eviden�a nominalã a persoanelor
asigurate" cu termen lunar sau trimestrial �i plata acestor obliga�ii de c�tre: 
- persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajator;
- entit��ile asimilate angajatorului care au calitatea de pl�titori de venituri din
activit��i dependente, venituri de natura salarial� �i asimilate salariilor;
- pl�titorii de venituri de natur� profesional�, altele decât cele salariale si pentru
care exist� obliga�ia pl��ii contribu�iei individuale de asigur�ri sociale �i asigur�ri
pentru �omaj;  
- institu�iile publice care calculeaz�, re�in, pl�tesc �i dup� caz suport� contribu�ii
sociale obligatorii în numele asiguratului.
[art. 29619  Cod fiscal si HG 1397/2010]
- a se vedea materialul informativ “Impozitarea veniturilor din activit��i cu caracter
ocazional, desf��urate de zilieri”, publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la
sec�iunea “Nout��i”
ATENTIE !!!  Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu
minimum 5 salariati, care de�in cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declar� �i
se pl�tesc de societatea mam� la trezoreria organului fiscal în eviden�ele c�ruia
aceasta este înregistrat�. Pentru plata impozitului societatea mam� va întocmi
câte un ordin de plat� distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de
identificare fiscal� al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.
  Codul fiscal al fiecarui sediu secundar si impozitul pe salarii aferent (0 sau suma
de plat� se declar� la sectiunea F.2. a formularului 112. 

str�ine �i persoane fizice nerezidente care desf��oar� activitate în România,
persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeaz�
venituri atât în România, cât �i în str�in�tate.
[art. 14 lit. c) �i e), art. 28 alin. (4), art. 35 alin. (2) Cod fiscal si OPANAF 101/2008]

    25 iulie,    
     ultima zi   
      pentru: 
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- depunerea formularului 311 “Declara�ie privind taxa pe valoarea ad�gat�
datorat� de c�tre persoanele impozabile al c�ror cod de înregistrare în
scopuri de taxei pe valoarea ad�ugat� a fost anulat conform art. 153 alin. (9)
lit. a) - e) din Codul fiscal”
[art. 1563 alin. (10) Cod fiscal si OPANAF 418/2012]
    Începând cu 1 ianuarie 2012, conform art. 11 alin. (11) �i (13), contribuabilii
c�rora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153
alin. (9) lit. a) - e) nu beneficiaz� de dreptul de deducere a TVA aferente
achizi�iilor efectuate în perioada în care contribuabilii men�iona�i nu au cod valid
de TVA, dar sunt supu�i obliga�iei de plat� a TVA colectate aferent�
opera�iunilor impozabile desf��urate în perioada respectiv�. 
   TVA colectat�, aferent� opera�iunilor impozabile desf��urate în perioada în care
contribuabilii men�iona�i nu au cod valid de TVA, se declar� în declara�ia 311,
care se depune la organul fiscal, conform art. 1563  alin. (10) pân� la data de 25

- depunerea formularului 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" �i
plata TVA-ului datorat, de c�tre persoane neînregistrate �i care nu trebuie sa se
înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au obliga�ia s� se înregistreze ca
pl�titori de TVA pentru:  
- achizi�ii intracomunitare de bunuri taxabile ptr. care s-a dep��it plafonul anual de
10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrat� special ca pl�titoare de TVA cf.
art.  1531 Cod fiscal);
- achizi�ii de mijloace de transport noi �i produse accizabile (persoana care
efectueaz� astfel de achizi�ii nu are obliga�ia s� se înregistreze special ca
pl�titoare de TVA cf. art. 1531 Cod  fiscal);
-  achizitii de servicii care au locul taxarii in Romania cf. art. 133 alin. (2) din Codul
fiscal, de la furnizori din afara Romaniei, pentru care beneficiarul este obligat la
plata TVA cf. art. 150 alin. (2) Cod fiscal;
- achizitii de bunuri care ies din regimurile/situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit.
a) si d) din Codul fiscal cu exceptia cazului in care are loc un import sau o achizitie
intracomunitara de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art.
150 alin. (5) Cod fiscal [ OMFP 3418/2009];
- achizitii de bunuri si servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA cf. art.
150 alin. (3) si (6)  Cod fiscal,
                daca achizitiile au avut loc în luna iunie 2012 !
Nota: Persoanele înregistrate normal ca pl�titoare de TVA cf. art. 153 Cod fiscal
NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300 !
[art. 1563 Cod fiscal si OPANAF 75/2010, modificat prin OPANAF nr. 30/2011]
- a se vedea materialul informativ “Cine are obliga�ia depunerii decontului special
de TVA - 301?”, publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Asisten��
contribuabili - Cod fiscal - TVA”

- depunerea formularului 300 “Decont de tax� pe valoarea ad�ugat�” de c�tre
pl�titorii de TVA pentru care perioada fiscal� este luna, trimestrul sau semestrul
calendaristic �i plata TVA-ului datorat;
[art. 1562 Cod fiscal �i  OPANAF 3665/2011]

- a se vedea materialul informativ “Depunerea Declaratiilor 225 si 200 de catre
persoane fizice care au realizat castig net/pierdere neta din transferul titlurilor de
valoare”, publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Asisten��
contribuabili - Cod fiscal - Impozit venit”

   

  25 iulie,      
   ultima zi     
    pentru: 
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- efectuarea pl��ii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în
scop turistic a camerelor situate în locuin�e proprietate personal� (prima rat�) de
c�tre contribuabilii care ob�in venituri din închirierea în scop turistic a camerelor
situate în locuin�e proprietate personal�, având o capacitate de cazare cuprins�
între una �i 5 camere inclusiv
[art. 621 alin. (8) Cod fiscal]

- a se vedea �i materialul informativ “Impozitarea veniturilor din inchirierea in scop
turistic a cel mult 5 camere din locuintele personale”, publicat pe site-ul:
www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Noutati”.   

- depunerea formularului 394 "Declara�ie informativ� privind livr�rile /
prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional" de c�tre persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a c�ror perioada fiscal� la
TVA este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic;
[art. 53 Cod de procedura fiscalã �i OMFP 3596/2011]
- a se vedea �i materialul informativ “Depunerea si completarea Declaratiei 394
incepand cu operatiunile efectuate in luna ianuarie 2012”, publicat pe site-ul:
www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Noutati”.

- depunerea formularului 390 VIES "Declara�ie recapitulativ� privind
livr�rile/achizi�iile/prest�rile intracomunitare", de c�tre persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livr�ri �i achizi�ii intracomunitare,
prest�ri �i achizi�ii de servicii intracomunitare prev�zute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal,  precum �i livr�ri �i achizi�ii în cadrul unei opera�iuni triunghiulare, a
c�ror exigibilitate a intervenit în luna iunie 2012;
[art. 1564 Cod fiscal si OPANAF 76/2010 modificat de OPANAF nr. 3162/2011]
- a se vedea materialul informativ “Cine are obliga�ia depunerii declara�iei 390
VIES?”, publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sec�iunea “Asisten��
contribuabili - Cod fiscal - TVA”

inclusiv a lunii urm�toare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA pentru livr�rile
de bunuri/prest�rile de servicii efectuate �i/sau achizi�iile de bunuri �i/sau de
servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obliga�i la plata TVA (de exemplu:
achizi�ii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, etc.). 
Observa�ie:
   Conform pct. 801 alin. (2) din normele date în aplicarea art. 1563 alin. (10),
persoanele impozabile care se afl� în situa�iile prev�zute la art. 11 alin. (11) �i (13)
din Codul fiscal, care efectueaz� livr�ri de bunuri prin organele de executare silit�,
depun declara�ia 311, dar plata taxei se efectueaz� de organul de executare silit�
sau, dup� caz, de cump�r�tor, conform prevederilor pct. 75 din norme.   25 iulie,     

    ultima zi    
     pentru:

Formularele fiscale �i instruc�iunile de completare pot fi desc�rcate de pe site-ul MFP:
ANAF/Asistenta contribuabili/Toate formularele cu explica�ii, sau se pot ob�ine de la 
organul fiscal.  

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Serviciului Metodologie si Asistenta Contribuabili                              
Bra�ov) -  la telefon tel. 0268/308443.
Calendarul este publicat �i pe pagina DGFP Brasov la adresa www.finantepublice.ro
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