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Termene suplimentare aplicabile contribuabililor care și-au schimbat 
anterior anul fiscal în scop de impozit pe profit şi care îşi modifică 
perioada anului fiscal modificat sau pentru care anul fiscal modificat 
redevine anul calendaristic

Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se 
aplică obligația declarativă

15 zile de la data 
începerii noului an 
fiscal modificat

Depunerea Notificării privind
modificarea anului fiscal

Contribuabilii care îşi modifică perioada 
anului fiscal modificat

Până la data de 25 a 
celei de-a treia luni 
inclusiv, de la data la 
care s-ar fi închis anul 
fiscal modificat

Depunerea Notificării privind
modificarea anului fiscal

Contribuabilii pentru care anul 
fiscal modificat redevine anul fiscal 
calendaristic

Până la data de 25 
martie inclusiv a 
anului următor celui 
în care este cuprinsă 
ultima zi a anului 
fiscal modificat

Depunerea Declaraţiei  
anuale de impozit pe profit 
(Formular 101) și plata 
impozitului pe profit aferent 
anului fiscal respectiv

Contribuabilii pentru care anul 
fiscal modificat redevine anul fiscal 
calendaristic2

2 Pentru aceşti contribuabili, ultimul an fiscal modificat include şi perioada cuprinsă între ziua ulterioară ultimei zile a 
anului fiscal modificat şi 31 decembrie a anului respectiv

Termene suplimentare aplicabile contribuabililor care și-au schimbat 
anterior anul fiscal în scop de impozit pe profit şi care îndeplinesc la 
data de 31 decembrie 2016 condiţiile de încadrare ca microîntreprinderi
Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se 
aplică obligația declarativă

Până la data de  
25 februarie 2017

Depunerea Declarației de 
mențiuni (Formular 010) 
privind aplicarea sistemului 
de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor

Persoanele juridice române plătitoare 
de impozit pe profit care la data de  
31 decembrie 2016 îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 47 din 
Codul fiscal şi care sunt obligate 
la plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu  
1 februarie 2017

Până la data de  
25 februarie 2017

Declararea impozitului pe 
profit datorat pentru profitul 
impozabil obţinut în perioada 
1-31 ianuarie 2017 (Formular 
101) și plata impozitului pe 
profit aferent

Persoanele juridice române plătitoare 
de impozit pe profit care la data de  
31 decembrie 2016 îndeplinesc 
condiţiile de încadrare ca 
microîntreprinderi, fiind obligate 
la plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor începând cu  
1 februarie 2017

Până la data de  
25 martie 2017

Depunerea Declaraţiei  
anuale de impozit pe 
profit (Formular 101) 
pentru anul fiscal anterior 
aplicării sistemului de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, și plata 
impozitului pe profit aferent, 
pentru perioada cuprinsă  
între data începerii anului 
fiscal modificat şi  
31 decembrie 2016

Persoanele juridice române plătitoare 
de impozit pe profit care la data de  
31 decembrie 2016 îndeplinesc 
condiţiile de încadrare ca 
microîntreprinderi

Termene aplicabile contribuabililor care și-au schimbat sau care 
doresc schimbarea anului fiscal în scop de impozit pe profit

Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se 
aplică obligația declarativă

15 zile de la data 
începerii anului fiscal 
modificat

Depunerea Notificării privind 
modificarea anului fiscal
Formular 014

Contribuabilii care au optat, în 
conformitate cu legislaţia contabilă în 
vigoare, pentru un exerciţiu financiar 
diferit de anul calendaristic și care 
optează ca anul fiscal să corespundă 
exerciţiului financiar

În termen de 30 de 
zile de la începutul 
anului fiscal modificat

Depunerea Notificării privind 
modificarea sistemului anual / 
trimestrial de declarare şi 
plată a impozitului pe profit 
- odată exprimată opțiunea 
pentru aplicarea sistemului 
anual de declarare şi plată a 
impozitului pe profit, aceasta 
devine obligatorie pentru cel 
puţin 2 ani fiscali consecutivi
Formular 012

Contribuabilii care au optat pentru un 
an fiscal diferit de anul calendaristic și 
care optează pentru declararea şi plata 
impozitului pe profit anual, cu plăţi 
anticipate, efectuate trimestrial

Până la data de 25 a 
primei luni a anului 
fiscal modificat, 
următor anului în care 
s-au aprobat situațiile 
financiare anuale

Declararea şi plata impozitului 
pe dividende

Persoana juridică română care nu a 
plătit, până la sfârșitul anului în care 
s-au aprobat situațiile financiare 
anuale, dividendele distribuite1

Până la data de 25 
a celei de-a treia 
luni inclusiv, de la 
încheierea anului 
fiscal modificat

Depunerea Declaraţiei  
anuale de impozit pe profit  
(Formular 101) și plata 
impozitului pe profit aferent 
anului fiscal de referință

Contribuabilii care au optat pentru un 
an fiscal diferit de anul calendaristic, cu 
anumite excepţii, specific menționate 
de lege

Până la data de 25 
inclusiv a primei luni 
următoare încheierii 
trimestrului de 
referință, în cazul unui 
an fiscal modificat

Declararea și plata impozitului 
pe profit trimestrial aferent 
trimestrelor I-III ale anului 
fiscal modificat 
Formular 100

Contribuabilii care au optat pentru un 
an fiscal diferit de anul calendaristic și 
care nu aplică sistemul impozitului pe 
profit cu plăţi anticipate, cu anumite 
excepţii, specific menționate de lege

Până la data de 
25 inclusiv a celei 
de-a doua luni de 
la încheierea anului 
fiscal modificat

Depunerea Declaraţiei  
anuale de impozit pe profit 
(Formular 101) și plata 
impozitului pe profit aferent 
anului fiscal respectiv

Contribuabilii care intră sub incidenţa 
art. 15 din Codul fiscal şi a celor care 
obţin venituri majoritare din cultura 
cerealelor, a plantelor tehnice şi a 
cartofului

Până la data de 25 
inclusiv a primei luni 
următoare încheierii 
fiecărui trimestru 
al anului fiscal 
modificat, cu excepţia 
trimestrului IV al 
anului fiscal modificat, 
pentru care termenul 
este 25 a ultimei 
luni a anului fiscal 
modificat

Declararea și efectuarea 
plăţilor anticipate, în contul 
impozitului pe profit anual, 
pentru anul fiscal modificat 
Formular 100

Contribuabilii care au optat pentru un 
an fiscal diferit de anul calendaristic 
și care aplică sistemul de declarare și 
plată a impozitului pe profit anual, cu 
plăţi anticipate efectuate trimestrial

1 Fac excepţie dividendele distribuite și neplătite până la sfârşitului anului 2016, daca în ultima zi a anului modificat 
persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, pe o perioadă neîntreruptă de minim un an, minim 10% din 
titlurile de participare ale persoanei juridice care a distribuit dividendele, respectiv – în cazul persoanei juridice străine 
beneficiare – dacă în ultima zi a anului modificat aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c) din 
Codul fiscal.
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• trimestrul IV 2016 • Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice utilizate drept combustibili pentru 
anumite instituţii de asistenţă socială

1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 – pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 6 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 – pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi de 
depozitare Anexele nr. 12 - 17 
- pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 6 Depunerea anuală a Declaraţiei 
privind informaţiile necesare analizei 
nivelului garanţiei pentru plata 
accizelor care pot deveni exigibile 
–pentru anul precedent

Antrepozitarul autorizat / destinatarul  
înregistrat / expeditorul înregistrat la autoritatea 
vamală teritorială
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9 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 – pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 6 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 pentru:

• luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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• Contribuţia de 2 lei / kg, 
datorată pentru diferența dintre 
cantitățile de deșeuri de ambalaje 
corespunzătoare obiectivelor de 
valorificare și cantitățile efectiv 
valorificate 
Declararea lunară a cantităților 
de ambalaje introduse pe piața 
națională în luna precedentă 
și a cantităților de deșeuri de 
ambalaje valorificate. Plata anuală 
a contribuției aferente, după cum 
este cazul

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje

• Contribuţia de 2 lei / kg pentru 
diferența dintre cantitățile de 
anvelope corespunzătoare 
obligațiilor anuale de gestionare și 
cantitățile efectiv gestionate 
Declararea lunară a cantităților 
de anvelope introduse pe piața 
națională în luna precedentă 
și a cantităților de anvelope 
uzate gestionate. Plata anuală a 
contribuției aferente, după cum 
este cazul

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului
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1 6 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

20 Depunerea Declarației pe propria 
răspundere pentru îndeplinirea 
condiției prevăzute la art. 331 alin. 
(2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal 
(pentru anul curent)
Formular 089

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite în 
România, conform art. 266 alin.(2), care au 
obținut licență de furnizare a energiei electrice 
sau o licenţă pentru activitatea traderului de 
energie electrică în perioada 1 - 31 decembrie 
și care au ca activitate principală revânzarea 
energiei electrice, iar consumul propriu din 
energia electrică cumpărată este neglijabil

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de operatorii 
economici utilizatori de noi 
terenuri pentru depozitarea 
deșeurilor valorificabile aferente 
perioadei anterioare

Operatorii economici utilizatori de noi terenuri 
pentru depozitarea deșeurilor valorificabile 
aferente perioadei anterioare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / 
bucată, aplicată pungilor şi 
sacoşelor pentru cumpărături 
fabricate din materiale obţinute din 
resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere de tipul pungilor 
şi sacoşelor pentru cumpărături fabricate din 
materiale obţinute din resurse neregenerabile
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25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operaţiuni a căror exigibilitate ia 
naştere în luna precedentă  
(numai pentru perioadele în care ia 
naştere exigibilitatea taxei) 
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în România și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin. (2) – (6)

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care în anul precedent au realizat o cifră de 
afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat 
sistemul TVA la încasare în anul precedent.
Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieșirea din sistem, persoanele impozabile 
care aplică sistemul TVA la încasare și care au 
depășit plafonul, până pe 25 a lunii următoare 
perioadei fiscale în care plafonul a fost depășit.
Pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare și care nu depășesc plafonul, dar renunță 
la aplicarea sistemului

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată 
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

25 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări /
prestări și / sau achiziții de bunuri/servicii pentru 
care sunt obligate la plata TVA
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de  
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

25 Depunerea Declaraţiei privind cifra 
de afaceri din anul precedent în 
cazul persoanelor impozabile pentru 
care perioada fiscală este trimestrul 
calendaristic şi care nu au efectuat 
achiziţii intracomunitare de bunuri în 
anul precedent
Formular 094 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care 
au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în 
anul precedent, care nu au efectuat achiziţii 
intracomunitare de bunuri şi care au realizat 
o cifră de afaceri ce nu a depăşit plafonul de 
100.000 euro, al cărui echivalent în lei se 
calculează conform normelor

25 Comunicarea pro-ratei provizorii care 
se va aplica în 2017 şi a modului de 
determinare a acesteia

Persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să 
comunice organului fiscal competent, la începutul 
fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 
25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va 
fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de 
determinare a acesteia

25 Solicitarea pro-ratei speciale Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii 
speciale, solicită Ministerului Finanțelor Publice 
aprobarea aplicării unei pro-rate speciale

25 Comunicarea deciziei de renunţare la 
aplicarea pro-ratei speciale aprobate 
anterior

Persoana impozabilă cu regim mixt, este obligată 
să anunţe Ministerul Finanțelor Publice în cazul 
renunţării la aplicarea pro-ratei speciale

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori 
de TVA conform art. 316. Lunar, persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul.
Semestrial, conform aprobării  
(dacă efectuează operațiuni impozabile  
pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru).
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata trimestrială a 
redevențelor miniere și petroliere 
pentru trimestrul încheiat

Titularii licențelor / permiselor pentru activitate 
minieră și titularii acordurilor petroliere

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95 / 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Calculul, declararea şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul IV 2016

Microîntreprinderile

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

L M M J V S D
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233 sau 
art. 234 (1), în cursul lunii decembrie 2016
Persoana juridică română care a distribuit 
dividende către o persoană juridică / fizică 
română / străină în cursul anului 2016, în cazul în 
care dividendele distribuite nu au fost plătite până 
la sfârşitul anului 2016. Fac excepţie dividendele 
distribuite și neplătite până la sfârşitului 
anului 2016, dacă la data de 31 decembrie 
2016 persoana juridică română care primeşte 
dividendele deţine, pe o perioada neîntreruptă de 
minim un an, minim 10% din titlurile de participare 
ale persoanei juridice care a distribuit dividendele, 
respectiv – în cazul persoanei juridice străine 
beneficiare – dacă la data de 31 decembrie 2016 
aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 
229 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal

• Declararea şi plata impozitului pe 
venituri obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii decembrie 
2016

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă.

25 Depunerea Declaraţiei informative 
privind impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal Formular 
208 pentru semestrul precedent

Notarii publici care au obligația calculării, încasării 
şi virării impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuție 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti 

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional pentru perioada fiscală 
precedentă
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii și achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către /  
de la orice persoană, aşa cum este definită la  
art. 266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 1 Depunerea Notificării privind 
modificarea sistemului anual / 
trimestrial de declarare şi plată a 
impozitului pe profit 
Formular 012

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, 
pentru exprimarea opțiunii de aplicare a 
sistemului anual de declarare și plată a 
impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea 
la această opțiune - odată exprimată opțiunea 
pentru aplicarea sistemului anual de declarare 
şi plată a impozitului pe profit, aceasta devine 
obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali 
consecutivi

3 1 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP

L M M J V S D
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfaşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate - Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE / 
SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.

Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice;
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv;

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la  
3 salariați exclusiv;



 

 

 

  

F EB RUARIE 20 1 7

pag. 17

IANUARIE 20 1 7

pag. 16

 

 

 

 

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 1 0 11 12

13 14 1 5 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

7 Depunerea declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea schimburilor de bunuri pentru fiecare 

din cele două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat 
stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

3 1 Depunerea Cererii pentru opţiunea de 
a determina venitul net în sistem real, 
odată cu Declaraţia privind venitul 
estimat - Formular 220
Depunerea Cererii pentru renunţarea 
în anul 2017 la opţiunea de 
determinare a venitului net în sistem 
real, în situaţia în care au fost 
impuşi în sistem real timp de 2 ani 
consecutivi

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
independente, impuşi pe bază de norme de venit
Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole, conform Codului fiscal art. 103
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor – închiriere în scop turistic 
(sub 5 contracte de închiriere)

3 1 Declaraţie privind opţiunea pentru 
depunerea lunară a “Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominală 
persoanelor asigurate” Formular 010 
pentru persoane juridice şi Formular 
070 pentru persoane fizice

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate 
salariilor care au obligaţia depunerii trimestriale 
a declaraţiei 112, dar care optează pentru 
depunerea lunară a acesteia

3 1 Declaraţie privind venitul asigurat la 
sistemul public de pensii Formular 
600

Contribuabilii prevăzuţi la art. 148 din Codul 
fiscal, respectiv persoane fizice care realizează 
venituri din activități independente

3 1 Depunerea Cererii privind opțiunea 
pentru cota integrală de contribuție 
de asigurări sociale corespunzătoare 
condițiilor normale de muncă / 
revenirea la cota individuală

Contribuabilii prevăzuţi la art. 148 din Codul 
fiscal, respectiv persoane fizice care realizează 
venituri din activități independente
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27 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități de 
colectare şi/sau valorificare a deşeurilor (sumele 
se reţin prin stopaj la sursă de către aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

27 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili
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1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse fiscale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării
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27 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform 
art. 316 şi optează pentru aplicarea sistemului 
TVA la încasare (în cazul acestora, termenul de 
depunere este începând cu data înregistrării în 
scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieșirea din sistem, prin opțiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare și care nu depășesc plafonul, dar renunță 
la aplicarea sistemului

27 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

27 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări / 
prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

27 Depunerea Cererii privind utilizarea 
ca perioadă fiscală pentru TVA a 
semestrului sau anului calendaristic 
pentru anul curent
Formular 306

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal

27 Declararea şi plata impozitului pe 
profit anual pentru anul 2016
Formular 101

• Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi 
organizaţiile patronale

• Cultele religioase
• Unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

instituţiile de învăţământ superior, particulare, 
acreditate, precum şi cele autorizate

• Asociaţiile de proprietari constituite ca 
persoane juridice şi asociaţiile de locatari 
recunoscute ca asociaţii de proprietari

• Contribuabilii care obţin venituri majoritare 
din cultura cerealelor, a plantelor tehnice, 
pomicultură şi viticultură
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27 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

27 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

27 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările/ achizițiile / 
prestările intracomunitare de  
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

27 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioadă 
fiscală luna.
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au ca 
perioadă fiscală trimestrul.
Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice 
dintr-un semestru). Anual, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

27 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora 
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora 
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Declararea și plata contribuţiilor 
trimestriale pentru medicamente, 
conform Ordonanței de Urgență 
77/2011 (i.e., contribuţia pentru 
medicamentele suportate din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate si din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
contribuţia pe baza contractelor 
cost-volum / cost-volum-rezultat)

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor persoane juridice române sau 
persoane juridice străine prin reprezentanţii legali 
ai acestora

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi
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27 Depunerea Declarației de mențiuni 
(Formular 010) privind aplicarea 
sistemului de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor

Persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 
2016 îndeplinesc condiţiile de încadrare ca 
microîntreprinderi şi care sunt obligate la plata 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu 1 februarie 2017

27 Declararea impozitului pe profit 
datorat pentru profitul impozabil 
obţinut în perioada 1-31 ianuarie 
2017
Formular 101

Persoanele juridice române plătitoare de 
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 
2016 îndeplinesc condiţiile de încadrare ca 
microîntreprinderi, fiind obligate la plata 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 
începând cu 1 februarie 2017

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii ianuarie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii ianuarie 
2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei
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• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă.

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

28 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

28 Depunerea Declaraţiei informative 
privind plăţile de dobânzi făcute în 
anul 2016 către persoanele fizice 
rezidente în state membre ale 
Uniunii Europene

Plătitorii de venituri sub forma dobânzilor către 
persoanele fizice rezidente în state membre ale 
Uniunii Europene

28 Depunerea Declaraţiei informative 
privind impozitul reţinut la sursă / 
veniturile scutite, pe beneficiari de 
venit nerezidenţi, pentru anul 2016
Formular 207

Plătitorii de venituri, respectiv persoanele 
desemnate din cadrul asocierilor / entităţilor 
transparente fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2) 
din Codul fiscal, care au avut obligaţia calculării, 
reţinerii la sursă şi plății impozitului pe veniturile 
obținute de nerezidenţi din România în anul 2016, 
conform titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor 
de evitare a dublei impuneri încheiate de România 
cu alte state
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27 Depunerea Declarației privind 
subvenţiile sau transferurile primite 
de la bugetul de stat, neregularizate 
şi nerestituite în termenul legal

Operatorii economici care au beneficiat de 
subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat 
şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la 
bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a 
anului următor

27 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum  
şi alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state  
non-UE / SEE sau cu care România a încheiat 
acorduri privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice;
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv;

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la  
3 salariați inclusiv;
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28 Depunerea Declaraţiei privind 
impozitul reţinut pe veniturile 
cu regim de reţinere la sursă, pe 
beneficii de venit 
Formular 205 pentru anul 2016

Plătitorii de venituri din:
a) venituri din dividende
b) venituri din dobânzi
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice
d) venituri din premii 
e) venituri din jocuri de noroc cu impunere finală
f) venituri din alte surse
Plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau 
intermediarii / societăţile de administrare 
a investiţiilor / societăţile de investiţii 
autoadministrată, pentru următoarele tipuri de 
venituri:
a) câştiguri / pierderi din transferul titlurilor de 
valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente 
financiare, inclusiv instrumente financiare 
derivate, precum şi din transferul aurului 
financiar, definit potrivit legii; 
b) venituri din jocuri de noroc la distanţă şi 
festivaluri de poker. 
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28 Depunerea Declaraţiei anuale privind 
impozitul pe reprezentanţe pentru 
anul 2017

Persoanele juridice străine care au o 
reprezentanţă autorizată să funcţioneze în 
România

28 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP

28 Depunerea Declarației informative 
privind veniturile de natură salarială 
sau asimilate salariilor, inclusiv 
remunerațiile administratorilor și ale 
altor persoane asimilate acestora, 
rezidenți ai altor state membre 
ale UE, realizate în România - 
Formularul 402

Plătitorii veniturilor de natură salarială 
sau asimilate salariilor / remunerațiillor 
administratorilor și ale altor persoane asimilate 
acestora, care au obligația calculării, reținerii 
și virării impozitului pe veniturile din astfel de 
remunerații

28 Depunerea Declarației informative 
privind produsele de asigurări de 
viață contractate de rezidenți ai altor 
state ale UE pe teritoriul României - 
Formularul 403

Asiguratorii definiți conform Legii nr.32 / 2000 
privind activitatea de asigurare și supravegherea 
asigurărilor

28 Depunerea Declaraţiei informative 
privind impozitul reţinut şi plătit 
pentru veniturile cu regim de 
reţinere la sursă / venituri scutite, pe 
beneficii de venit nerezidenţi, pentru 
anul 2016

Plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la 
sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor
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1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finite 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator pentru utilizarea alcoolului etilic şi a 
produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finite 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 – pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării
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1 Depunerea Declaraţiei privind 
neîntocmirea situaţiilor financiare 
anuale sau raportarilor contabile 
anuale, după caz

Entităţile care de la constituire până la  
31 decembrie 2016 nu au desfăşurat activitate

7 Depunerea declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave
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27 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

27 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

27 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

27 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de bunuri 
/ servicii (pentru luna precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

27 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 1 5 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

1 5 Depunerea Declaraţiei anuale 
de venit pentru asociaţiile fără 
personalitate juridică şi entități 
supuse regimului transparenței 
fiscale
Formular 204 pentru anul 2016 

Asociaţiile fără personalitate juridică, prin 
asociatul desemnat prin contract să răspundă 
pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de 
autoritățile publice

27 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri
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27 Depunerea Declaraţiei anuale de 
impozit pe profit pentru anul 2016 - 
Formular 101 - şi plata acestuia

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu 
excepţia celor prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) 
și b), alin. (16) si (17) din Codul fiscal, precum 
și a celor care intră sub incidenţa prevederilor  
art. 16 alin (5) din Codul fiscal

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul asocierilor 
/ entităţilor prevăzute la art. 233 sau art. 234 
(1), în cursul lunii februarie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil conform 
prevederilor Titlului VI din Codul fiscal către un 
nerezident, respectiv asociatul desemnat în cadrul 
asocierilor/entităţilor prevăzute la art. 233 sau  
art. 234 (1), în cursul lunii februarie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate
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27 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări 
/ prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

27 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
ficală luna.
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă ficală trimestrul.
Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice 
dintr-un semestru). Anual, conform aprobării 
(dacă efectuează operațiuni impozabile pe max.  
6 luni calendaristice dintr-un an)

27 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxă în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307 alin.(2) – (6)

27 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului, şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului.
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27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state  
non-UE / SEE sau cu care România a încheiat 
acorduri privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state  
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor. 
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice;
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv;

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv;

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă.

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

27 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România
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3 1 Prima rată a impozitului pe clădiri 
pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate o clădire 
situată în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii / 
construirii, demolării / înstrăinării / distrugerii, 
precum și extinderii, îmbunătățirii, desființării 
parțiale sau alte modificări aduse unei clădiri 
existente, inclusiv schimbarea integrală sau 
parțială a folosinței, care determină creșterea 
sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai 
mult de 25%)

3 1 Prima rată a impozitului pe teren 
pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate teren 
situat în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii, 
înstrăinării sau modificării categoriei de folosință)

3 1 Prima rată a impozitului pe mijloace 
de transport pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate un 
mijloc de transport care trebuie înmatriculat / 
înregistrat în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii, 
înstrăinării, radierii din circulație, schimbării 
domiciliului / sediului)

3 1 Depunerea Declarației de mențiuni 
(Formular 010) privind ieșirea din 
sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor

Microîntreprinderile care, începând cu anul 2017, 
au ieșit din sistemul de impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, ca urmare a neîndeplinirii 
în cursul anului 2016 a uneia dintre condiţiile 
impuse la art. 47 lit d) şi e) din Codul fiscal

3 1 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP

3 1 Depunerea raportării contabile 
anuale

Persoanele juridice aflate în lichidare

3 1 Publicarea, în extras, a rapoartelor 
de activitate şi situaţiilor fiscale în 
Monitorul Oficial şi Registrul naţional 
al persoanelor juridice fără scop 
patrimonial

Asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial,  
de interes public

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 3 0 3 1

D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

27 Efectuarea plății contribuției de 
asigurări sociale de sănătate de 
persoanele care s-au înregistrat în 
evidența persoanelor fizice care nu 
realizează venituri pentru trimestrul 
I 2017

Persoanele fizice care nu obțin venituri asupra 
cărora se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate.
Persoanele fizice care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiții și / sau din alte surse sub 
nivelul valorii salariului de bază minim brut pe 
țară și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuției de sănătate.
Persoanele fizice care nu se încadrează în 
categoria persoanelor pentru care plata 
contribuției de sănatate se suportă din alte surse 
(de exemplu - persoanele care se afla în concediu 
pentru creșterea copilului).

27 Efectuarea plăților anticipate 
privind impozitul pe venit aferent 
trimestrului I 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
de asigurări sociale de sănătate 
pentru trimestrul I 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
național (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 1 Taxa pentru afișaj în scop de reclamă 
şi publicitate

Orice persoană care utilizează un panou, 
afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă şi 
publicitate într-un loc public (declarare în termen 
de 30 de zile de la data amplasării structurii de 
afișaj)
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1 8 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 pentru:

• luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

• trimestrul I 2017 Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice utilizate drept combustibili pentru 
anumite instituţii de asistenţă socială

1 8 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 8 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 8 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 8 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 8 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 8 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 – 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 8 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave
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• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de  
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru
care exigibilitatea a intervenit în luna de raportare
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1 8 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 8 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

20 Depunerea declarației speciale de 
TVA pentru prestarea de servicii 
electronice, de telecomunicatii, 
de radiodifuziune sau televiziune 
(pentru trimestrul precedent)
Formular 399

Declarația se depune de către persoanele 
impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care 
prestează servicii de telecomunicații, servicii 
de radiodifuziune și de televiziune sau servicii 
electronice către persoane neimpozabile.
Declarația se depune de către persoanele 
impozabile stabilite în Comunitate, dar în alt Stat 
Membru decât Statul Membru de consum, care 
prestează servicii electronice de telecomunicații, 
radiodifuziune și televiziune către persoane 
neimpozabile.

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse staţionare 
a căror utilizare afectează factorii de mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / 
 bucată, aplicată pungilor şi 
sacoşelor pentru cumpărături 
fabricate din materiale obţinute din 
resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere de tipul pungilor 
şi sacoşelor pentru cumpărături fabricate din 
materiale obţinute din resurse neregenerabile
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25 Depunerea Declarației privind 
obligațiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Efectuarea plăţilor anticipate 
pentru trimestrul I 2017 în contul 
impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care 
aplică sistemul plăţilor anticipate și al căror an 
fiscal este anul calendaristic

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul I 2017

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit 
care aplică sistemul de calcul trimestrial al 
impozitului pe profit și al căror an fiscal este anul 
calendaristic

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul I 2017

Persoanele juridice străine care realizează 
venituri din transferul proprietăţilor imobiliare 
situate în România sau al oricăror drepturi legate 
de aceste proprietăţi, precum şi persoanele 
juridice străine care realizează venituri din 
vânzarea / cesionarea titlurilor de participare 
deţinute la o persoană juridică română

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii martie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii martie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei
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25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului.

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

25 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311 

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin.
(11) lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal și care 
efectuează în perioada în care nu au cod valid de 
TVA, livrări / prestări și / sau achiziții de bunuri / 
servicii pentru care sunt obligate la plata TVA

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată 
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fiscală luna.
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul.
Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice 
dintr-un semestru). Anual, conform aprobării 
(dacă efectuează operațiuni impozabile pe max. 6 
luni calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state  
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata trimestrială a 
redevențelor miniere și petroliere 
pentru trimestrul încheiat

Titularii licențelor / permiselor pentru activitate 
minieră și titularii acordurilor petroliere

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Calculul, declararea şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul I 2017

Microîntreprinderile

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepția destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi
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2 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

2 Depunerea Decontului privind 
accizele pentru anul 2016 - 
Formular 120

Operatorii economici plătitori de accize

2 Depunerea situaţiilor financiare 
anuale

Persoanele juridice fără scop patrimonial 
care conduc contabilitatea în partidă dublă, 
asociaţiile, societăţile cooperatiste

5 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori 
lunari de TVA

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă 
activitate distractivă în România (declarare și 
plată în luna următoare celei în care a avut loc 
spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori
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Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la  
3 salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
CNPP pentru luna precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

28 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 – 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru 
luna precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

25 Depunerea Declarației și plata 
obligațiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și/ sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii
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1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri, 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţiile / utilizările produselor 
accizabile şi livrărilor de produse 
finale rezultate Anexa nr. 26 - 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru 
luna precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
şi livrările de produse accizabile 
Anexa nr. 19 - pentru luna 
precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile
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25 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul 
fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)– e), 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări / 
 prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând 
cu data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA 
la încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar 
renunţă la aplicarea sistemului

25 Depunerea Declarației 
recapitulative privind livrările 
/ achizițiile / prestările 
intracomunitare de bunuri / servicii 
(pentru luna precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat 
livrări, prestări, achiziții intracomunitare de 
bunuri și / sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care 
exigibilitatea a intervenit în luna de raportare

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul.
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni 
calendaristice dintr-un semestru).
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)
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• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor 
de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari 
de o lună. Declarația se depune la organul 
fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare intrării în vigoare a contractului

25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor 
de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari 
de o lună. Declarația se depune la organul 
fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare intrării în vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora 
și / sau operatorii economici aparținând 
aceluiași grup de interes economic, care 
desfășoară efectiv atât activități de extracție, 
cât și activități de vânzare a gazelor naturale 
extrase din România pe teritoriul național, în 
marea teritorială, în zona contiguă și / sau zona 
economică exclusivă a României din Marea 
Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate 
altele decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Declararea și plata contribuţiilor 
trimestriale pentru medicamente, 
conform Ordonanței de Urgență 
77/2011 (i.e., contribuţia pentru 
medicamentele suportate din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate si din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
contribuţia pe baza contractelor 
cost-volum/cost-volum-rezultat)

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor persoane juridice române sau 
persoane juridice străine prin reprezentanţii 
legali ai acestora

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepția 
destinatarului înregistrat care primeşte doar 
ocazional produse accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului 
pe venitul persoanelor fizice 
pentru luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale 
misiunilor diplomatice şi posturilor 
consulare acreditate în România 
- Declarația 224 pentru luna 
precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din 
străinătate pentru activităţi desfăşurate în 
România şi persoanele fizice române angajate 
ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / 
sau produse accizabile, indiferent dacă sunt 
sau nu înregistrate conform art. 317 sau alte 
operațiuni pentru care sunt persoanele obligate 
la plata taxei conform art. 307, alin.(2) – (6)

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

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / 
străină, respectiv asociatul desemnat în cadrul 
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233 sau 
art. 234 (1), în cursul lunii aprilie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii aprilie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care 
nu au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate
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25 Depunerea Cererii privind destinaţia 
sumei reprezentând până la 2% 
din impozitul pe venitul anual şi 
deducerea cheltuielilor efectuate 
pentru economisirea în sistem 
colectiv pentru domeniul locativ 
Formular 230

Persoane fizice care realizează venituri din 
salarii şi asimilate acestora, şi care:
• Au efectuat în anul de raportare cheltuieli 

pentru acordarea de burse private, şi solicită 
restituirea acestora

• Doresc ca o sumă din impozitul anual să fi 
destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor 
nonprofit sau unităţilor de cult

• Solicită deducerea din veniturile impozabile 
din salarii, obţinute la funcţia de bază, a 
cheltuielilor efectuate pentru economisire în 
sistem colectiv pentru domeniul locativ

25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile din activităţi agricole 
- impunere pe norme de venit 
Formular 221 pentru anul în curs

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole, pentru care venitul se determina pe 
bază de normă de venit

25 Depunerea Declaraţiilor privind 
veniturile realizate pentru fiecare 
categorie şi sursă de venit pentru 
anul 2016
Declarația 200 – Declarație privind 
veniturile realizate din România
Declarația 201 – Declarație privind 
veniturile realizate din străinătate

Declaraţia 200 se depune de către persoanele 
fizice care realizează, în mod individual sau 
într-o formă de asociere, venituri în bani şi / sau 
în natură din România, provenind din: 
• Activităţi independente
• Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia 

veniturilor din arendă 
• Activităţi agricole pentru care venitul net se 

stabileşte în sistem real
• Piscicultură şi / sau silvicultură 
• Transferul titlurilor de valoare şi orice alte 

operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum şi din 
transferul aurului financiar

• Jocuri de noroc realizate de către persoanele 
fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc 
la distanţă şi festivaluri de poker 

• Alte surse, pentru care contribuabilii au 
obligația depunerii declarației

Declaraţia 201 se completează şi se depune 
de către persoanele fizice rezidente române 
cu domiciliul în România şi de către persoanele 
fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, 
condiţia prevăzută la art. 59 alin. (2) din Codul 
fiscal, care realizează venituri din străinătate 
impozabile în România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
venitul estimat / norma de venit
Formular 220 pentru anul în curs

Contribuabilii care în anul anterior au realizat 
pierderi şi cei care au realizat venituri pe 
perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi 
cei care, din motive obiective, estimează că vor 
realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă 
de anul fiscal anterior
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la  
3 salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile estimate pentru asocierile 
fără personalitate juridică, 
constituite între persoane fizice 
Formular 223 pentru anul în curs

Asociatul desemnat să răspundă de îndeplinirea 
obligaţiilor asocierii faţă de autorităţi, în cazul 
asocierilor care în anul anterior au realizat 
pierderi şi cele care au realizat venituri pe 
perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi 
cele care estimează că vor realiza venituri care 
diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 2 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 2 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 2 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri, 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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25 Efectuarea plății cotei de 
contribuție pentru concedii și 
indemnizații de asigurări sociale de 
sănătate către FNUASS pentru luna 
precedentă

Asigurații care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii și indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie la pensie către CNPP 
pentru luna precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 0 Depunerea raportării anuale la  
31 decembrie pentru anul 
precedent

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu 
financiar diferit de anul calendaristic.
Subunităţile fără personalitate juridică deschise 
în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

3 0 Depunerea situaţiilor financiare 
anuale pentru anul precedent

Societăţile comerciale al căror exerciţiu financiar 
este anul calendaristic, societăţile / companiile 
naţionale, regiile autonome, institutele naţionale 
de cercetare-dezvoltare.
Subunităţile fără personalitate juridică 
înregistrate în România care aparţin unor 
persoane juridice cu sediul în străinătate, al căror 
exerciţiu financiar este anul calendaristic, cu 
excepţia subunităţilor fără personalitate juridică 
deschise în România de societăţi rezidente în 
state aparţinând Spaţiului Economic European

3 1 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale pentru 
luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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26 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și/ sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

26 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili
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1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și nr. 4 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 – 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării
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26 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)

26 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

26 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) , 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări / 
prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

26 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistrează în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului

26 Plata impozitului pe reprezentanţă, 
tranşa I pentru anul 2017

Persoanele juridice străine care au o 
reprezentanță autorizată să funcționeze în 
România

26 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:
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26 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari a dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

26 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari a dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

26 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de bunuri 
/ servicii (pentru luna precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317¹ care au efectuat 
livrări, prestări, achiziții intracomunitare de 
bunuri și / sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care 
exigibilitatea a intervenit în luna de raportare

26 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fisccală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul. 
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni 
calendaristice dintr-un semestru). 
Anual, conform aprobării (dacă efectueazã 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)
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• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

26 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

26 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
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• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii mai 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii mai 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră
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26 Efectuarea plății contribuției de 
asigurări sociale de sănătate de 
persoanele care s-au înregistrat în 
evidența persoanelor fizice care nu 
realizează venituri pentru trimestrul 
II 2017

Persoanele fizice care nu obțin venituri asupra 
cărora se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate
Persoanele fizice care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiții și / sau din alte surse sub 
nivelul valorii salariului de bază minim brut pe 
țară și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuției de sănătate
Persoanele fizice care nu se încadrează în 
categoria persoanelor pentru care plata 
contribuției de sănătate se suportă din alte surse 
(de exemplu - persoanele care se află în concediu 
pentru creșterea copilului)

26 Efectuarea plăţilor anticipate 
privind impozitul pe venit aferent 
trimestrului II 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

26 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
de asigurări sociale de sănătate 
pentru trimestrul II 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, către / 
de la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 0 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state  
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor. 
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

26 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

26 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc  
în una dintre situaţiile menţionate în Legea  
nr. 263 / 2010

26 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti
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1 7 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 pentru:

• luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

• trimestrul II 2017 Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice utilizate drept combustibili pentru 
anumite instituţii de asistenţă socială

1 7 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 7 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 7 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și nr. 4 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 7 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 7 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 7 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 – 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 7 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave
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• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și/ sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari a dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de bunuri 
/ servicii (pentru luna precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare
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1 7 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 7 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

20 Depunerea Declarației speciale de 
TVA pentru prestarea de servicii 
electronice, de telecomunicatii, 
de radiodifuziune sau televiziune 
(pentru trimestrul precedent)
Formular 399

Declarația se depune de către persoanele 
impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care 
prestează servicii de telecomunicații, servicii 
de radiodifuziune și de televiziune sau servicii 
electronice către persoane neimpozabile.
Declarația se depune de către persoanele 
impozabile stabilite în Comunitate, dar în alt Stat 
Membru decât Statul Membru de consum, care 
prestează servicii electronice de telecomunicații, 
radiodifuziune și televiziune către persoane 
neimpozabile.

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / 
bucată, aplicată pungilor şi 
sacoşelor pentru cumpărături 
fabricate din materiale obţinute din 
resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere de tipul pungilor 
şi sacoşelor pentru cumpărături fabricate din 
materiale obţinute din resurse neregenerabile
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Efectuarea plăţilor anticipate, în 
contul impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care 
aplică sistemul plăţilor anticipate și al căror an 
fiscal este anul calendaristic

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul II 2017

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit 
care aplică sistemul de calcul trimestrial al 
impozitului pe profit și al căror an fiscal este anul 
calendaristic

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul II 2017

Persoanele juridice străine care realizează 
venituri din transferul proprietăţilor imobiliare 
situate în România sau al oricăror drepturi legate 
de aceste proprietăţi, precum şi persoanele 
juridice străine care realizează venituri din 
vânzarea / cesionarea titlurilor de participare 
deţinute la o persoană juridică română

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii iunie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii iunie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei
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25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori 
de TVA conform art. 316. Lunar, persoanele 
impozabile care au ca perioada fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul. 
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni 
calendaristice dintr-un semestru). 
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată 
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

25 Depunerea Declaraţiei privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal și care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări / 
prestări și / sau achiziții de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata trimestrială a 
redevențelor miniere și petroliere 
pentru trimestrul încheiat

Titularii licențelor / permiselor pentru activitate 
minieră și titularii acordurilor petroliere

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Calculul, declararea şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul II 2017

Microîntreprinderile

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 6 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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25 Depunerea Declaraţiei informative 
privind impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal 
Formular 208 pentru semestrul 
precedent

Notarii publici care au obligația calculării, încasării 
şi virării impozitului pe veniturile din transferul 
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

25 Efectuarea plăţii / plăţii anticipate a 
50% din impozit

Persoanele impozabile care realizează venituri 
din închirierea camerelor situate în locuiţele 
proprietate personală, având o capacitate de 
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, 
stabilite pe bază de normă anuală de venit sau 
pentru determinarea venitului în sistem real, 
precum si cei care închiriează în scop turistic în 
timpul anului

25 Efectuarea plăţii / plăţii anticipate 
a 50% din contribuţia socială de 
sănătate

Persoanele impozabile care realizează venituri 
din închirierea camerelor situate în locuiţele 
proprietate personală, având o capacitate de 
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, 
stabilite pe bază de normă anuală de venit sau 
pentru determinarea venitului în sistem real, 
precum si cei care închiriează în scop turistic în 
timpul anului

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de munc.ă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

3 1 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 1 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului
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1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă 

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 6 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 6 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:
• Contribuţia de 3% din veniturile 

realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)
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25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de  
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului.

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii iulie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 
către un nerezident, respectiv asociatul desemnat 
în cadrul asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 
233 sau art. 234 (1), în cursul lunii iulie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi și au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei
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25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori 
de TVA conform art. 316. Lunar, persoanele 
impozabile care au ca perioada fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul. 
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni 
calendaristice dintr-un semestru). 
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datorează taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indifferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA

25 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări/
prestări și / sau achiziții de bunuri/servicii pentru 
care sunt obligate la plata TVA
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE / 
SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Declararea și plata contribuţiilor 
trimestriale pentru medicamente, 
conform Ordonanței de Urgență 
77/2011 (i.e., contribuţia pentru 
medicamentele suportate din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate si din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
contribuţia pe baza contractelor 
cost-volum / cost-volum-rezultat)

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor persoane juridice române sau 
persoane juridice străine prin reprezentanţii legali 
ai acestora

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 1 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 1 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 1 Notificare privind aplicarea /
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010.

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 1 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului
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1 5 Depunerea on-line a jurnalelor privind 
achiziţiile / livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 30 şi 
nr. 32 - pentru luna precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile
Anexa nr. 19 - pentru luna 
precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile şi 
livrărilor de produse finale rezultate 
Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:
• Contribuţia de 3% din veniturile 

realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)
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25 Depunerea Declarației privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. 11) lit. a) – e) sau 
g) din Codul fiscal și care efectuează în perioada 
în care nu au cod valid de TVA, livrări / prestări  
și / sau achiziții de bunuri/servicii pentru care 
sunt obligate la plata TVA

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în timpul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii august 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile din România obţinute de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil 
conform prevederilor Titlului VI, respectiv 
asociatul desemnat în cadrul asocierilor / 
entităţilor prevăzute la art. 233 sau art. 234 (1), 
din Codul fiscal către un nerezident în cursul lunii 
august 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi și au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap
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25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de 
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fiscală luna. Trimestrial, pentru persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul. 
Semestrial, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 3 luni calendaristice 
dintr-un semestru). Anual, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max.  
6 luni calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datoreaza taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)

25 Depunerea Declarației privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecția ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată 
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată și care au obligația ajustării TVA
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25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi
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2 Rata a II-a a taxei pentru afișaj în 
scop de reclamă şi publicitate pentru 
anul 2017

Orice persoană care utilizează un panou, 
afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă şi 
publicitate într-un loc public (declarare în termen 
de 30 de zile de la data amplasării structurii de 
afișaj)

2 Rata a II-a a impozitului pe clădiri 
pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate o clădire 
situată în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii / 
construirii, demolării / înstrăinării / distrugerii, 
precum și extinderii, îmbunătățirii, desființării 
parțiale sau alte modificări aduse unei clădiri 
existente, inclusiv schimbarea integrală sau 
parțială a folosinței, care determină creșterea 
sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai 
mult de 25%)

2 Rata a II-a a impozitului pe teren 
pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate teren 
situat în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii, 
înstrăinării sau modificării categoriei de folosință)

2 Rata a II-a a impozitului pe mijloace 
de transport pentru anul 2017

Orice persoană care are în proprietate un 
mijloc de transport care trebuie înmatriculat / 
înregistrat în România, cu excepţiile prezentate 
în Codul fiscal (declarare în 30 de zile de la 
producerea evenimentului în cazul dobândirii, 
înstrăinării, radierii din circulație, schimbării 
domiciliului / sediului)

2 Depunerea Cererii de rambursare 
a taxei pe valoarea adăugată 
achitate în alte State Membre, 
pentru operațiunile efectuate în anul 
precedent, depusă potrivit art. 302 
alin. (2) din Codul fiscal 
Formular 318 

Cererea se depune de către persoanele 
impozabile stabilite în România, pentru 
rambursarea TVA achitată de acestea pentru 
bunurile mobile care le-au fost livrate sau 
serviciile care au fost prestate în beneficiul lor 
în Statul Membru în care taxa a fost încasată, 
precum şi a taxei achitate pentru importul 
bunurilor în respectivul Stat Membru, pe o 
perioadă de minimum trei luni sau maxim un an 
calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei 
luni rămasă din anul calendaristic
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25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

25 Efectuarea plății contribuției de 
asigurări sociale de sănătate de 
persoanele care s-au înregistrat în 
evidența persoanelor fizice care nu 
realizează venituri pentru trimestrul 
III 2017

Persoanele fizice care nu obțin venituri asupra 
cărora se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate
Persoanele fizice care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiții și / sau din alte surse sub 
nivelul valorii salariului de bază minim brut pe 
țară și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuției de sănătate
Persoanele fizice care nu se încadrează în 
categoria persoanelor pentru care plata 
contribuției de sănătate se suportă din alte surse 
(de exemplu - persoanele care se află în concediu 
pentru creșterea copilului)

25 Efectuarea plăţilor anticipate 
privind impozitul pe venit aferent 
trimestrului III 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
de asigurări sociale de sănătate 
pentru trimestrul III 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

29 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 6 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 pentru

• luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator fiscal pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

• trimestrul III 2017 Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice utilizate drept combustibili pentru 
anumite instituţii de asistenţă socială

1 6 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 6 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat
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2 Depunerea Cererii de rambursare 
pentru persoanele impozabile 
neînregistrate în scopuri de TVA 
în România, stabilite în afara 
Comunităţii, pentru operațiunile 
efectuate în anul precedent în 
România
Formular 313

Cererea de rambursare se depune de către 
persoanele impozabile neînregistrate şi care nu 
sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA 
în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru 
rambursarea taxei facturată de alte persoane 
impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile 
mobile care le-au fost livrate sau serviciile care 
le-au fost prestate în beneficiul său în România, 
precum şi a taxei achitate pentru importul 
bunurilor în România pe o perioadă de minimum 
trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o 
perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul 
calendaristic

2 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

6 Depunerea declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori
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• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / 
bucată, aplicată pungilor şi 
sacoşelor pentru cumpărături 
fabricate din materiale obţinute din 
resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională ambalaje de desfacere de tipul pungilor 
şi sacoşelor pentru cumpărături fabricate din 
materiale obţinute din resurse neregenerabile

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și/ sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

25 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

25 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului
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1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 6 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator fiscal pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 6 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 6 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

20 Depunerea Declarației speciale de 
TVA pentru trimestrul precedent 
pentru prestarea de servicii 
electronice, de telecomunicații, de 
radiodifuziune sau televiziune
Formular 399

Declarația se depune de către persoanele 
impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care 
prestează servicii de telecomunicații, servicii 
de radiodifuziune și de televiziune sau servicii 
electronice către persoane neimpozabile.
Declarația se depune de către persoanele 
impozabile stabilite în Comunitate, dar în alt Stat 
Membru decât Statul Membru de consum, care 
prestează servicii electronice de telecomunicații, 
radiodifuziune și televiziune către persoane 
neimpozabile.

25 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu
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25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare. (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Efectuarea plăţilor anticipate 
pentru trimestrul III 2017, în 
contul impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care 
aplică sistemul plăţilor anticipate

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul III 2017

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care 
aplică sistemul de calcul trimestrial al impozitului 
pe profit

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
profit pentru trimestrul III 2017

Persoanele juridice străine care realizează 
venituri din transferul proprietăţilor imobiliare 
situate în România sau al oricăror drepturi legate 
de aceste proprietăţi, precum şi persoanele 
juridice străine care realizează venituri din 
vânzarea / cesionarea titlurilor de participare 
deţinute la o persoană juridică română

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii septembrie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil conform 
prevederilor Titlului VI din Codul fiscal către un 
nerezident, respectiv asociatul desemnat în cadrul 
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233 sau 
art. 234 (1), în cursul lunii septembrie 2017
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25 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

25 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de 
 bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

25 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori 
de TVA conform art. 316. Lunar, persoanele 
impozabile care au ca perioada fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care 
au ca perioadă fiscală trimestrul. Semestrial, 
conform aprobării (dacă efectuează operațiuni 
impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un 
semestru). Anual, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

25 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei) 
Formular 301

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA în România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecţia ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată şi care au obligaţia ajustării TVA

25 Depunerea Declaraţiei privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (9) lit. 
a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări 
/ prestări şi / sau achiziţii de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA
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• Calculul, declararea şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul III 2017

Microîntreprinderile

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fiizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

25 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
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• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata trimestrială a 
redevențelor miniere și petroliere 
pentru trimestrul încheiat

Titularii licențelor / permiselor pentru activitate 
minieră și titularii acordurilor petroliere

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice
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7 Depunerea Declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA 

1 0 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 0 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportive sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 0 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori

1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat în 
luna de raportare livrări, achiziţii intracomunitare 
de bunuri şi / sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare pentru care 
exigibilitatea a intervenit în luna de raportare

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 – pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică
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• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 
profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010

25 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă 

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

25 Efectuarea plăţii din impozitul pe 
venitul din activităţile agricole 
(prima rată – 50%)

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole pentru care venitul se determină pe bază 
de normă de venit

25 Efectuarea plăţii din contribuția 
socială pe venitul din activităţile 
agricole (prima rată – 50%)

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole pentru care venitul se determină pe bază 
de normă de venit

3 0 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

3 1 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP
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• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii

• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

27 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

27 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului
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1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile / 
utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor
 

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 - 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

27 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară activități 
de colectare şi / sau valorificare a deşeurilor 
(sumele se reţin prin stopaj la sursă de către 
aceştia)
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27 Depunerea Declaraţiei privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări/
prestări şi / sau achiziţii de bunuri/servicii pentru 
care sunt obligate la plata TVA

27 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului, şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii octombrie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil conform 
prevederilor Titlului VI din Codul fiscal către un 
nerezident, respectiv asociatul desemnat în cadrul 
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233 sau 
art. 234 (1), în cursul lunii octombrie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu 
au angajat persoane cu handicap
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27 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

27 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de  
bunuri / servicii (pentru luna 
precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

27 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care 
au ca perioadă fiscală trimestrul. Semestrial, 
conform aprobării (dacă efectuează operațiuni 
impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un 
semestru). 
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

27 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datoreaza taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)

27 Depunerea Declaraţiei privind 
sumele rezultate din ajustarea / 
corecţia ajustărilor / regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată 
Formular 307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau a căror înregistrare în scopuri de TVA 
a fost anulată şi care au obligaţia ajustării TVA
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• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

27 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.

Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):

• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice

• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 
profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Declararea și plata contribuţiilor 
trimestriale pentru medicamente, 
conform Ordonanței de Urgență 
77/2011 (i.e., contribuţia pentru 
medicamentele suportate din 
Fondul Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate si din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, respectiv 
contribuţia pe baza contractelor 
cost-volum / cost-volum-rezultat)

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor persoane juridice române sau 
persoane juridice străine prin reprezentanţii legali 
ai acestora

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile
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4 Depunerea Declaraţiei informative 
privind livrările / prestările şi 
achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală 
precedentă)
Formular 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA în România pentru toate livrările de bunuri, 
prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României către / de 
la orice persoană, aşa cum este definită la art. 
266 alin. (1) pct. 24 din Codul fiscal

4 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP

7 Depunerea declarației de mențiuni 
privind schimbarea perioadei fiscale 
pentru persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA care 
utilizează trimestrul calendaristic ca 
perioadă fiscală și care efectuează 
o achiziție intracomunitară taxabilă 
în România
Formular 092

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul 
și care au efectuat o achiziție intracomunitară 
taxabilă în România, fiind astfel obligate să 
modifice perioada fiscală, devenind plătitori lunari 
de TVA

1 1 Taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate

Orice persoană care beneficiază de servicii de 
reclamă şi publicitate în România, cu excepţia 
serviciilor de reclamă şi publicitate realizate 
prin mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se declară și se plătește la 
bugetul local de către prestatorul serviciului 
de reclamă şi publicitate, pe toată durata 
contractului

1 1 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o manifestare 
artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în România (declarare și plată în luna 
următoare celei în care a avut loc spectacolul)

1 1 Depunerea Declarației pe propria 
răspundere pentru îndeplinirea 
condiției prevăzute la art.331 alin. 
(2) lit. e) pct.2 din Codul fiscal 
(pentru anul următor). În cazul în 
care licența de furnizare a energiei 
electrice se obține în perioada 1-31 
decembrie a unui an calendaristic, 
declarația se depune în perioada 
1-20 ianuarie a anului următor.
Formular 089 

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, 
conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în 
România, cu licență de furnizare a energiei 
electrice sau o licenţă pentru activitatea 
traderului de energie electrică, a căror activitate 
principală o reprezintă cumpărarea respectiv 
revânzarea energiei electrice, iar consumul 
propriu este neglijabil

1 1 Notificare privind aplicarea / 
încetarea aplicării regimului special 
pentru agricultori 
Formular 087

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru 
aplicarea regimului special pentru agricultori
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• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

27 Efectuarea plăţii / plăţii anticipate a 
50% din impozit

Persoanele impozabile care realizează venituri 
din închirierea camerelor situate în locuiţele 
proprietate personală, având o capacitate de 
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, 
stabilite pe bază de normă anuală de venit sau 
pentru determinarea venitului în sistem real, 
precum si cei care închiriează în scop turistic în 
timpul anului

27 Efectuarea plăţii / plăţii anticipate 
a 50% din contribuţia socială de 
sănătate

Persoanele impozabile care realizează venituri 
din închirierea camerelor situate în locuiţele 
proprietate personală, având o capacitate de 
cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, 
stabilite pe bază de normă anuală de venit sau 
pentru determinarea venitului în sistem real, 
precum și cei care închiriează în scop turistic în 
timpul anului

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010

27 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti.
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D A T A OBLIGAȚIA C A T E G O RI I  D E  C O N T RI B U AB I L I

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind operaţiunile desfăşurate în 
antrepozitul fiscal de producţie şi 
de depozitare Anexele nr. 12 – 17 - 
pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi 
pentru depozitare

1 5 Transmiterea on-line a situaţiei 
privind livrările de produse 
accizabile Anexa nr. 21 – pentru luna 
precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
expeditor înregistrat

1 5 Depunerea Evidenţei achiziţionării, 
utilizării şi returnării marcajelor 
Anexa nr. 42 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi de produse supuse 
marcării

1 5 Efectuarea plăţii din impozitul pe 
venitul din activităţile agricole  
(a doua rată – 50%)

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole pentru care venitul se determină pe bază 
de normă de venit

1 5 Efectuarea plăţii din contribuția 
socială pe venitul din activităţile 
agricole (a doua rată – 50%)

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi 
agricole pentru care venitul se determină pe bază 
de normă de venit

21 Depunerea Declaraţiei şi plata 
obligaţiilor la Fondul de Mediu 
privind:

• Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor 
metalice feroase și neferoase 
obținute de către generatorul 
deşeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare şi / sau valorificare a 
deşeurilor (sumele se reţin prin stopaj la sursă de 
către aceştia)

• Taxele pentru emisiile de poluanţi 
în atmosferă

Operatorii economici deţinători de surse 
staţionare a căror utilizare afectează factorii de 
mediu

• Taxele datorate de proprietarii 
sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte 
şi nepericuloase încredinţate de 
către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

Proprietarii sau, după caz, administratorii de 
depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase 
încredinţate de către terţi în vederea eliminării 
finale prin depozitare

• Contribuţia de 2% din valoarea 
substanţelor clasificate ca 
fiind periculoase pentru mediu, 
introduse pe piața națională de 
către operatorii economici

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională substanțe chimice periculoase pentru 
mediu

• Contribuţia de 2% din veniturile 
realizate din vânzarea masei 
lemnoase și / sau a materialelor 
lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul pădurii
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1 5 Declaraţia Intrastat pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii:
• Sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare 

adăugată (au cod de identificare fiscală)
• Realizează schimburi de bunuri cu alte state 

membre ale Uniunii Europene
• Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri 

pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri 
respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie Anexele nr. 29 şi 
nr. 31 – pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie / 
depozitare și antrepozitele fiscale în numele 
cărora se emit facturile către aeronave

1 5 Depunerea on-line a situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea produselor 
energetice Anexa nr. 26 - pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru aprovizionare cu produse 
energetice şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, pentru 
producţia combinată de energie electrică şi 
termică

1 5 Depunerea on-line a jurnalelor 
privind achiziţiile / livrările de 
combustibil destinat utilizării 
exclusiv pentru aviaţie / navigaţie 
Anexele nr. 30 şi nr. 32 - pentru luna 
precedentă

Antrepozitele fiscale care fac alimentarea 
aeronavelor și operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru aprovizionarea 
aeronavelor cu produse energetice / ca 
distribuitori de combustibil pentru navigaţie

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse finale 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de 
utilizator final pentru utilizarea alcoolului etilic 
şi a produselor alcoolice în regim de scutire de la 
plata accizelor

1 5 Depunerea situaţiei produselor 
eliberate pentru consum în luna de 
raportare Anexele nr. 3 și  
nr. 4 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi 
şi importatorii autorizaţi pentru produse din 
grupa tutunului prelucrat

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile şi 
livrările de produse accizabile Anexa 
nr. 19 - pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali 
pentru achiziţii intracomunitare de produse 
accizabile

1 5 Depunerea on-line a situaţiei 
centralizatoare privind achiziţiile 
/ utilizările produselor accizabile 
şi livrărilor de produse final 
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de 
utilizator final pentru produsele energetice 
exceptate de la plata accizelor
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21 Depunerea Declarației recapitulative 
privind livrările / achizițiile / 
prestările intracomunitare de bunuri 
/ servicii (pentru luna precedentă)
Formular 390 

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA 
conform art. 316 sau 317 care au efectuat livrări, 
prestări, achiziții intracomunitare de bunuri și / 
sau servicii, sau livrări de bunuri în cadrul unei 
operațiuni triunghiulare pentru care exigibilitatea 
a intervenit în luna de raportare

21 Depunerea Decontului de taxă pe 
valoarea adăugată
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de 
TVA conform art. 316. 
Lunar, persoanele impozabile care au ca perioada 
fiscală luna. 
Trimestrial, pentru persoanele impozabile care au 
ca perioadă fiscală trimestrul. 
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operațiuni impozabile pe max. 3 luni 
calendaristice dintr-un semestru). 
Anual, conform aprobării (dacă efectuează 
operațiuni impozabile pe max. 6 luni 
calendaristice dintr-un an)

21 Depunerea Decontului special de 
taxă pe valoarea adăugată pentru 
operațiuni a căror exigibilitate ia 
naștere în luna precedentă (numai 
pentru perioadele în care ia naștere 
exigibilitatea taxei)
Formular 301

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate 
în scopuri de TVA și care nu trebuie să se 
înregistreze conform art. 316, care au efectuat 
în luna precedentă achiziții intracomunitare de 
bunuri pentru care sunt înregistrate conform 
art. 317, mijloace de transport noi, second-hand 
pentru care se datoreaza taxa în Romania și / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 317 sau alte operațiuni 
pentru care sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 307, alin.(2) – (6)

21 Depunerea Declaraţiei privind 
sumele rezultate din ajustarea/ 
corecţia ajustărilor/regularizarea 
taxei pe valoarea adăugată Formular 
307

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri 
de TVA sau ale căror înregistrare în scopuri de 
TVA a fost anulată şi care au obligaţia ajustării 
TVA

21 Depunerea Declaraţiei privind taxa 
pe valoarea adăugată colectată, 
datorată de către persoanele 
impozabile al căror cod de 
înregistrare în scopuri de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) 
lit. a) – e), g) sau h) din Codul fiscal
Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost 
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), 
g) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează în 
perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări 
/ prestări şi / sau achiziţii de bunuri / servicii 
pentru care sunt obligate la plata TVA

21 Plata impozitului pe reprezentanţă, 
tranşa a II a

Persoanele juridice străine care au o 
reprezentanță autorizată să funcționeze în 
România
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• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o 
singură dată cantităților de uleiuri 
pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

Operatorii economici care introduc pe piața 
națională uleiuri pe bază minerală, semisintetice, 
sintetice, cu sau fără adaosuri

21 Declararea lunară a cantităților de 
ambalaje, anvelope, echipamente 
electrice şi electronice, respectiv 
baterii şi acumulatori portabili 
introduse pe piaţa naţională şi 
cantităţile de deşeuri de ambalaje 
valorificate, cantităţile de anvelope 
uzate gestionate, cantităţile de 
deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice colectate, respectiv 
cantităţile de deşeuri de baterii şi 
acumulatori portabili colectate

Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională bunuri ambalate, cei care distribuie 
pentru prima dată pe piața națională ambalaje 
de desfacere şi cei care închiriază, cu titlu 
profesional, ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională anvelope noi și / sau uzate destinate 
reutilizării
Operatorii economici care introduc pe piaţa 
naţională echipamente electrice şi electronice, 
baterii și acumulatori portabili

21 Taxa pe clădiri Concesionari, locatari, titulari ai dreptului 
de administrare sau de folosință a clădirilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

21 Taxa pe teren Concesionari, locatari, titulari ai dreptului de 
administrare sau de folosință a terenurilor 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, în perioda de 
valabilitate a contractului, în cazul contractelor de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, 
care se referă la perioade mai mari de o lună. 
Declarația se depune la organul fiscal local până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractului

21 Depunerea Notificării privind 
aplicarea / încetarea aplicării 
sistemului TVA la încasare
Formular 097

Pentru intrarea în sistem, persoanele impozabile 
care se înregistreaza în scopuri de TVA conform 
art. 316 în cursul anului şi optează pentru 
aplicarea sistemului TVA la încasare (în cazul 
acestora, termenul de depunere este începând cu 
data înregistrării în scopuri de TVA).
Pentru ieşirea din sistem, persoanele impozabile 
care au depăşit plafonul în perioada fiscală 
anterioară
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, 
persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la 
încasare şi care nu depăşesc plafonul, dar renunţă 
la aplicarea sistemului
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• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute 
ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor 
naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora 
și / sau operatorii economici aparținând aceluiași 
grup de interes economic, care desfășoară efectiv 
atât activități de extracție, cât și activități de 
vânzare a gazelor naturale extrase din România 
pe teritoriul național, în marea teritorială, în zona 
contiguă și / sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră

• Declararea taxei anuale pentru 
activitatea de prospecțiune, 
explorare și exploatare a resurselor 
minerale pentru anul 2018

Titularii licențelor / permiselor pentru activitate 
minieră care realizează activități de prospecțiune, 
explorare sau exploatare a resurselor minerale

• Declararea și plata contribuţiilor 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
de sănătate, prevăzute de Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar produse din tutun 
prelucrat
Persoanele juridice care produc, importă sau 
achiziţionează intracomunitar băuturi alcoolice, 
altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate altele 
decât bere şi vinuri, produse intermediare
Persoanele juridice care realizează încasări 
din activități publicitare la produse din tutun şi 
băuturi alcoolice

• Accizele pentru luna precedentă Orice plătitor de accize cu excepţia destinatarului 
înregistrat care primeşte doar ocazional produse 
accizabile

• Calcularea şi virarea impozitului pe 
venitul persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau fizice care 
reţin la sursă impozitul pe venit, altul decât cel 
pe salarii. Se declară şi impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi

21 Depunerea Declaraţiei privind 
veniturile sub formă de salarii şi 
asimilate salariilor din străinătate 
obţinute de către persoanele 
fizice care desfăşoară activitate 
în România şi de către persoanele 
fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare 
acreditate în România - Declarația 
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate 
pentru activităţi desfăşurate în România şi 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice şi posturilor consulare acreditate în 
România
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21 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat 
Formular 100 privind:

• Efectuarea plăţilor anticipate 
pentru trimestrul IV 2017, în 
contul impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit 
care aplică sistemul de declarare și plată a 
impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate 
efectuate trimestrial și al căror an fiscal este anul 
calendaristic

• Declararea şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care a plătit dividende 
către o persoană juridică / fizică română / străină, 
respectiv asociatul desemnat în cadrul  
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233  
sau art. 234 (1), în cursul lunii noiembrie 2017

• Declararea şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

Rezidentul care a plătit un venit impozabil conform 
prevederilor Titlului V din Codul fiscal către un 
nerezident, respectiv asociatul desemnat în cadrul 
asocierilor / entităţilor prevăzute la art. 233 sau 
art. 234 (1), în cursul lunii noiembrie 2017

• Vărsăminte de la persoanele 
juridice pentru persoanele cu 
handicap neîncadrate

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele 
juridice, publice sau private, care au cel puţin 
50 de angajaţi, care nu au angajat persoane 
cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din 
numărul total de angajaţi şi au optat să plătească 
lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 
50% din salariul de bază minim brut pe ţară 
înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care  
nu au angajat persoane cu handicap

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe monopolul 
natural din sectorul energiei 
electrice și al gazului natural

Operatorii de transport de energie electrică și 
gaze naturale, precum și operatorii economici 
distribuitori de energie electrică și gaze 
naturale, licențiați de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei

• Calcularea, declararea și plata 
lunară a impozitului pe veniturile 
din activitățile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora  
și / sau operatorii economici aparținând aceluiaşi 
grup de interes economic, care desfășoară 
următoarele activități: exploatare forestieră, 
extracția cărbunelui superior, extracția 
cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, 
extracția minereurilor feroase, de uraniu și toriu, 
extracția altor minereuri metalifere neferoase 
și alte activități extractive, precum și operatorii 
economici care au licenţe de exploatare a 
resurselor menționate
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21 Efectuarea plăţii cotei de contribuţii 
sociale pentru şomaj pentru luna 
precedentă

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare 
a forţei de muncă judeţeană / a municipiului 
Bucureşti

21 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un contract 
cu CNPP

21 Efectuarea plății contribuției de 
asigurări sociale de sănătate de 
persoanele care s-au înregistrat în 
evidența persoanelor fizice care nu 
realizează venituri pentru trimestrul 
IV 2017

Persoanele fizice care nu obțin venituri asupra 
cărora se datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate
Persoanele fizice care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiții și / sau din alte surse sub 
nivelul valorii salariului de bază minim brut pe 
țară și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuției de sănătate
Persoanele fizice care nu se încadrează în 
categoria persoanelor pentru care plata 
contribuției de sănatate se suportă din alte surse 
(de exemplu - persoanele care se află în concediu 
pentru creșterea copilului)

21 Efectuarea plăţilor anticipate 
privind impozitul pe venit aferente 
trimestrului IV 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

21 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
de asigurări sociale de sănătate 
pentru trimestrul IV 2017

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente
Persoane care realizează venituri din agricultură, 
piscicultură şi silvicultură
Persoanele care realizează venituri din cedarea 
folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din 
arendă

29 Plata taxei anuale pentru activitatea 
de prospecțiune, explorare și 
exploatare a resurselor minerale 
pentru anul 2018

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră care realizează activități 
de prospecțiune, explorare sau exploatare a 
resurselor minerale

* Depunerea Declaraţiei informative privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 
naţional (pentru perioada fiscală precedentă) Formular 394 se va depune pe data de 3 ianuarie 2018.
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21 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă
• Calcularea şi virarea pentru luna 

precedentă a impozitului pe 
venitul din salarii și din arendarea 
bunurilor agricole în regim de 
reținere la sursă a impozitului pe 
venit, precum și a contribuțiilor 
sociale aferente

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, precum şi 
alţi plătitori de venituri.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state non-
UE / SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale.
Angajatorii din state UE / SEE sau din state 
cu care România a încheiat acorduri privind 
sistemele de asigurări sociale şi sunt înregistraţi 
în scopuri de asigurări sociale.
Persoanele fizice care realizează în România 
venituri din salarii de la angajatorii din state UE 
/ SEE sau cu care România a încheiat acorduri 
privind sistemele de asigurări sociale şi care au 
încheiat un acord privind asigurările sociale cu 
angajatorul lor.
Prin excepţie, următoarele categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au exprimat 
opțiunea pentru depunerea lunară şi în cursul 
trimestrului nu a încetat calitatea de asigurat a 
unei persoane şi nu s-a beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate):
• Asociații, fundații sau alte entități fără scop 

patrimonial, persoane juridice
• Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 

profit care, în anul anterior, au înregistrat 
venituri totale de până la 100.000 euro şi au 
avut un număr mediu de până la 3 salariați 
exclusiv

• Persoane juridice plătitoare de impozit pe 
veniturile miroîntreprindelor care, în anul 
anterior, au avut un numar mediu de până la 3 
salariați inclusiv

• Persoanele fizice autorizate şi întreprinderile 
individuale, precum şi persoanele fizice 
care exercită profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între persoane 
fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe 
bază de contract individual de muncă

21 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate către 
FNUASS pentru luna precedentă

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate

21 Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
la pensie către CNPP pentru luna 
precedentă

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în 
una dintre situaţiile menţionate în Legea nr. 263 
/ 2010
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Persoane de contact:

Alexander Milcev, Partener
Directorul departamentului de Asistenţă 
fiscală şi juridică 
a l e x a n d e r . m i l c e v @ r o . e y . c o m

Jean-Marc Cambien, Partener
Asistenţă fiscală privind  
i m p o z i t e l e  i n d i r e c t e  
jean-marc.cambien@ro.ey.com

Miruna Enache, Partener
Asistenţă fiscală privind  
tranzacțiile  
m i r u n a . e n a c h e @ r o . e y . c o m

Dragoș Radu, Partener
D i r e c t o r  a l  d e p a r t a m e n t u l u i   
de Asistență juridică 
d r a g o s . r a d u @ r o . e y . c o m

Adrian Rus, Partener
D i r e c t o r  a l  d e p a r t a m e n t u l u i   
Prețuri de transfer 
a d r i a n . r u s @ r o . e y . c o m

Gabriel Sincu, Director Executiv
Asistență fiscală privind 
i m p o z i t e l e  d i r e c t e  
gabriel.sincu@ro.ey.com

Această publicaţie conţine informaţii 
sumarizate şi este destinată exclusiv îndrumării 
g e n e r a l e ,  a v â n d  u n  c a r a c t e r  i n f o r m a t i v .   
Se recomandă apelarea la asistenţă 
profesională specializată înainte de a 
intreprinde orice acţiune în baza ei.

Nici EYGM Limited şi nici o altă entitate din EY 
la nivel global nu poate fi ţinută responsabilă 
pentru pierderile suferite de orice persoană 
care acţionează sau care încetează acţiunile 
ca rezultat al oricărui conţinut din această 
publicaţie. Pentru orice problemă specifică, se 
recomandă apelarea la asistenţă specializată.

Această publicaţie reflectă informaţiile în 
v i g o a r e  l a  d a t a  d e  1 5  i a n u a r i e  2 0 1 7 .





EY  Audit  axe  ranzacţii   Asistenţă în Afaceri 

Despre E

EY este lider global în servicii de audit financiar şi 
certificare, asistenţă fiscală şi juridică, asistenţă 
în tranzacţii şi asistenţă în afaceri. La nivel global 
cei .  de angajaţi ai firmei sunt uniţi prin 
valorile noastre comune şi printr-un angajament 
ferm faţă de calitate. acem diferenţa prin 
aceea că oferim suport angajaţilor, clienţilor 
şi comunităţilor extinse pentru a-şi atinge 
potenţialul. 

Pentru mai multe informaţii vizitaţi

.ey.com

 EYGM Limited

oate drepturile rezervate.

EY desemnează organizaţia globală de firme membre ale EY 
Global Limited EYG , o societate cu răspundere limitată din 
Marea ritanie. EYG constituie organismul principal de conducere 
şi nu furnizează servicii către clienţi. 




