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IANUARIE

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

7

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

10

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

15

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
schimbarea perioadei fiscale din trimestru
calendaristic în lună calendaristică,
respective din lună calendaristică în
trimestru calendaristic, după caz
Formular 010

Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care au utilizat ca
perioadă fiscală trimestrul calendaristic
în anul precedent și au depășit plafonul
de 100.000 EUR, dar nu au efectuat
achiziții intracomunitare de bunuri.
Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care au utilizat ca
perioadă fiscală luna calendaristică în
anul precedent și nu au depășit plafonul
de 100.000 EUR, dar nu au efectuat
achiziții intracomunitare de bunuri.

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
schimbarea perioadei fiscale din trimestru
calendaristic în lună calendaristică,
respective din lună calendaristică în
trimestru calendaristic, după caz
Formular 010

Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care au utilizat ca
perioadă fiscală trimestrul calendaristic
în anul precedent și au depășit plafonul
de 100.000 EUR, dar nu au efectuat
achiziții intracomunitare de bunuri.
Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care au utilizat ca
perioadă fiscală luna calendaristică în
anul precedent și nu au depășit plafonul
de 100.000 EUR, dar nu au efectuat
achiziții intracomunitare de bunuri.

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

10

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

pag. 4

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)
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15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 – pentru luna precedentă

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 pentru:
• luna precedentă

DATA

OBLIGAȚIA

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 – pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea anuală a Declarației privind
informațiile necesare analizei nivelului
garanției pentru plata accizelor care pot
deveni exigibile – pentru anul precedent

Antrepozitarul autorizat / destinatarul
înregistrat / expeditorul înregistrat la
autoritatea vamală teritorială

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

21

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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică
Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
utilizate drept combustibili pentru
anumite instituții de asistență socială

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 – pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

pag. 6

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• trimestrul IV 2018

15

IANUARIE

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

21

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 licență 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

DATA

IANUARIE

OBLIGAȚIA

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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

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

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră și titularii acordurilor
petroliere

• Calculul, declararea și plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor pentru
trimestrul IV 2018

Microîntreprinderile

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii decembrie 2018
Persoana juridică română care a
distribuit dividende către o persoană
juridică / fizică română / străină în cursul
anului 2018, în cazul în care dividendele
distribuite nu au fost plătite până la
sfârșitul anului 2018. Fac excepție
dividendele distribuite si neplătite până
la sfârșitului anului 2018, daca la data
de 31 decembrie 2018 persoana juridică
română care primește dividendele
deține, 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 2018
aceasta îndeplinește condițiile prevăzute
la art. 229 alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal

• Declararea și plata impozitului pe venituri
obținute din România de nerezidenți

• Declararea și plata semestrială a
impozitului specific reglementat de
Legea nr. 170/2016, aferent celui de-al
doilea semestru al anului 2018
pag. 8

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
decembrie 2018

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Declararea și plata impozitului pe
dividende

2019

Persoanele juridice române care aplică
impozitul specific reglementat de Legea
nr. 170/2016
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OBLIGAȚIA
• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

• Accizele pentru luna precedentă

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați
Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

25

Depunerea Declarației informative privind
beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului /
burselor private, aferentă anului 2018
Formularul 107

Microîntreprinderile care au efectuat
sponsorizări și / sau acte de mecenat sau
au acordat burse private în anul 2018

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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

25

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:

pag. 10

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

L

DATA

D

IANUARIE

2019

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / bucată,
aplicată pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe
piața națională ambalaje de desfacere
de tipul pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

• Contribuția 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
piața națională bunuri ambalate, cei
care distribuie pentru prima dată pe
piața națională ambalaje de desfacere și
cei care închiriază, cu titlu profesional,
ambalaje

• Contribuția 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
piața națională anvelope noi și / sau
uzate destinate reutilizării
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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția aferentă anului 2018
pentru diferența dintre cantitățile de
echipamente electrice și electronice
declarate ca fiind introduse pe piața
națională și cantitățile constatate de
Administrația Fondului ca fiind introduse
pe piața națională. Declararea lunară a
cantităților de echipamente electrice și
electronice introduse pe piața națională
în luna precedentă și a cantităților de
deșeuri de echipamente electrice și
electronice colectate. Plata anuală a
contribuției aferente, după cum este
cazul

Operatorii economici care introduc pe
piața națională echipamente electrice și
electronice

• Contribuția de 4 lei / kg de baterii și
acumulatori portabili aferentă anului
2018 pentru diferența dintre cantitățile
de baterii și acumulatori portabili
declarate ca fiind introduse pe piața
națională și cantitățile constatate de
Administrația Fondului ca fiind introduse
pe piața națională. Declararea lunară
a cantităților de baterii și acumulatori
portabili introduse pe piața națională
în luna precedentă și a cantităților de
deșeuri de baterii și acumulatori portabili
colectate. Plata anuală a contribuției
aferente, după cum este cazul

Operatorii economici care introduc pe
piața națională baterii și acumulatori
portabili

• Contribuția 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

Depunerea Declarației privind cifra de afaceri
din anul precedent în cazul persoanelor
impozabile pentru care perioada fiscală
este trimestrul calendaristic și care nu au
efectuat achiziții intracomunitare de bunuri
în anul precedent
Formular 094

pag. 12

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 achiziții intracomunitare
de bunuri și care au realizat o cifră
de afaceri ce nu a depășit plafonul de
100.000 euro, al cărui echivalent în lei se
calculează conform normelor

L

D

IANUARIE

2019

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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 înregistreaza în
scopuri de TVA conform art. 316 în
cursul anului și 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 au depășit 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

25

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va
aplica în 2019 și 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 și
modul de determinare a acesteia

25

Solicitarea pro-ratei speciale

Persoana impozabilă cu regim mixt, în
situații speciale, solicită Ministerului
Finanțelor Publice aprobarea aplicării
unei pro-rate speciale

25

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanelefizice române angajate
ale misiunilor diplomatice și posturilor
consulare acreditate în România - Declarația
224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfașurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

25

Comunicarea Deciziei de renunțare la
aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

Persoana impozabilă cu regim mixt, este
obligată să anunțe Ministerul Finanțelor
Publice în cazul renunțării la aplicarea
pro-ratei speciale
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25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate - Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați exclusiv
Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum și
persoanele fizice care exercită profesii
libere și asocierile fără personalitate
juridică constituite între persoane fizice,
care au, potrivit legii, personal angajat pe
bază de contract individual de muncă.

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)

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 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 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 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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31

Declarație privind opțiunea pentru
depunerea lunară a “Declarației privind
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
impozitului pe venit și evidența nominală
persoanelor asigurate” Formular 010 pentru
persoane juridice și Formular 070 pentru
persoane fizice

Plătitorii de venituri din salarii și
asimilate salariilor care au obligația
depunerii trimestriale a Declarației 112,
dar care optează pentru depunerea
lunară a acesteia

31

Declarație informativă privind impozitul
reținut la sursă / veniturile scutite, pe
beneficiari de venit nerezidenți pentru anul
2018
Formular 205

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
g) Venituri din pensii
h) Venituri realizate de persoanele
fizice dintr-o asociere fără personalitate
juridică constituită cu o persoană
juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170
/ 2016 privind impozitul specific unei
activități.

25

Depunerea Declarației informative privind
impozitul pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal Formular 208 pentru semestrul
precedent

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

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

31

Depunerea Declarației informative privind
impozitul reținut la sursă / veniturile scutite,
pe beneficiari de venit nerezidenți, pentru
anul 2018 - Formular 207

Plătitorii de venituri, respectiv
persoanele desemnate din cadrul
asocierilor / entităților transparente
fiscal prevăzute la art. 224 alin. (2)
din Codul Fiscal, care au avut obligația
calculării, reținerii la sursă și plății
impozitului pe veniturile obținute de
nerezidenți din România în anul 2018,
conform titlului VI din Codul Fiscal sau
convențiilor de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state

31

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

Contribuabilii, plătitori de impozit pe
profit, pentru efectuarea 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
și plată a impozitului pe profit, aceasta
devine obligatorie pentru cel puțin 2 ani
fiscali consecutivi

pag. 16

L

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Plătitorii de venituri din jocuri de
noroc sau intermediarii / societățile de
administrare a investițiilor / societățile
de investițiiautoadministrată, pentru
următoarele tipuri de venituri:
a) Câștiguri / pierderi din transferul
titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate,
precum și din transferul aurului financiar,
definit potrivit legii
b) Venituri din jocuri de noroc la distanță
și festivaluri de poker
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

11

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

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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,
depășește pragul valoric Intrastat
stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea Declarației anuale de venit
pentru asociațiile fără personalitate juridică
și entități supuse regimului transparenței
fiscale pentru anul precedent
Formular 204

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

15

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

Asociatul desemnat să răspundă de
îndeplinirea obligațiilor asocierii față de
autorități, în cazul asocierilor care în anul
anterior au realizat pierderi și cele care
au realizat venituri pe perioade mai mici
decât anul fiscal, precum și cele care
estimează că vor realiza venituri care
diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal
anterior

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

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

11

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

11

11

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Impozitul pe spectacole

pag. 18

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate
Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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FEBRUARIE

DATA

25

Declararea și plata impozitului pe profit
anual pentru anul 2018 - Formular 101

Organizațiile nonprofit, organizațiile
sindicale și organizațiile patronale
Cultele religioase
Unitățile de învățământ preuniversitar
și instituțiile de învățământ superior,
particulare, acreditate, precum și cele
autorizate
Asociațiile de proprietari constituite ca
persoane juridice și asociațiile de locatari
recunoscute ca asociații de proprietari
Contribuabilii care obțin venituri
majoritare din cultura cerealelor,
a plantelor tehnice, și a cartofului,
pomicultură și viticultură

25

Depunerea declarației informative privind
beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului/
burselor private, aferentă anului 2018 –
Formularul 107

Contribuabilii, plătitori de impozit pe
profit, prevăzuți la art.41 alin. (5) lit.a)
și b) din Codul Fiscal, care au efectuat
sponsorizări și / sau acte de mecenat sau
au acordat burse private în anul 2018

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse fiscale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă
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L

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii ianuarie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
ianuarie 2019

• 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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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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

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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

25

Taxa pe teren

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

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

25

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna ianuarie 2019
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Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

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

Administratorul, respectiv proprietarul
pădurii
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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

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 și 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 au depășit 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

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300
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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)

FEBRUARIE

2019

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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 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 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

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 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 Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România
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25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

25

Depunerea Declarației privind subvențiile sau
transferurile primite de la bugetul de stat,
neregularizate și nerestituite în termenul
legal

Operatorii economici care au beneficiat
de subvenții sau transferuri de la bugetul
de stat acordate în anul 2017 și nu au
regularizat și restituit aceste sume
la bugetul de stat până la data de 31
ianuarie 2018

28

Depunerea Declarației anuale privind
impozitul pe reprezentanțe pentru anul 2019
- Formularul 108 – și plata acestuia
* În cazul reprezentanțelor înființate/
desființate în cursul anului de impunere,
termenul este de 30 de zile de la data
înființării / desființării

Reprezentanța unei / unor persoane
juridice străine, autorizată să funcționeze
în România, potrivit legii

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 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
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal
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Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind privind achizițiile / utilizările
produselor accizabile și livrărilor de produse
finite rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator fi pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(5²) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

Impozitul pe spectacole

11

Notificare privind aplicarea / încetarea
aplicării regimului special pentru agricultori
Formular 087
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Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)
Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Codul Fiscal, pentru aplicarea regimului
special pentru agricultori

OBLIGAȚIA

2019

11

Entitățile care de la constituire până la
31 decembrie 2018 nu au desfășurat
activitate

11

MARTIE

DATA

Depunerea Declarației privind neîntocmirea
situațiilor financiare anuale sau raportarilor
contabile anuale, după caz

11

6

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

1

7

5

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finite
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 – pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

15

Depunerea Declarației Unice privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice

Declarația unică se depune de către
persoanele fizice care realizează, în mod
individual sau într-o formă de asociere,
venituri în bani și / sau în natură din
România, provenind din:
• activități independente
• cedarea folosinței bunurilor, cu
excepția veniturilor din arendă
• activități agricole pentru care venitul
net se stabilește în sistem real
• piscicultură și / sau silvicultură
• transferul titlurilor de valoare și
orice alte operațiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum și din
transferul aurului financiar

pag. 30

DATA

MARTIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
• jocuri de noroc realizate de către
persoanele fizice ca urmare a
participării la jocuri de noroc la
distanță și festivaluri de poker
• alte surse, pentru care contribuabilii
au obligația depunerii declarației
Declarația unică se completează și
se depune de către persoanele fizice
rezidente române cu domiciliul în
România și de către persoanele fizice
care îndeplinesc, pentru anul de
raportare, condiția prevăzută la art. 59
alin. (2) din Codul Fiscal, care realizează
venituri din străinătate impozabile în
România.
Contribuabilii care desfășoară o activitate
în cursul anului fiscal, în mod individual
sau într-o formă de asociere fără
personalitate juridică, ce au obligația
declarării venitului estimat pentru anul
2019, în vederea calculării impozitul pe
venit datorat.
Contribuabilii care realizează venituri din
activități independente și din drepturi de
proprietate intelectuală, a căror valoare
cumulată este estimată ca fiind cel puțin
egală cu 12 salarii minime brute pe țară,
au obligatia declarării venitului estimat
pentru anul 2019 în vederea calculării
contribuției de asigurări sociale.
Contribuabilii care realizează venituri din:
a) venituri din activități independente;
b) venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
c) venituri din asocierea cu o persoană
juridică;
d) venituri din cedarea folosinței
bunurilor mai puțin arendă;
e) venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură;
f) venituri din investiții;
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

g) venituri din alte surse;
a căror valoare cumulată este estimată
ca fiind cel puțin egală cu 12 salarii
minime brute pe țară, au obligația
declarării venitului estimat pentru anul
2019 în vederea calculării contribuției de
asigurări sociale de sănatate.
Contribuabilii care nu se încadrează în
plafonul de 12 salarii minime brute pe
țară, pot opta pentru plata contribuției
de asigurări sociale / contribuției de
asigurări sociale de sănătate pentru anul
2019.
Totodată, Declarația se depune și de
către:
• contribuabilii care dispun asupra
destinației unei sume reprezentând
2% sau 3,5% din impozitul anual
datorat;
• contribuabilii a căror venit net anual
este determinat pe bază de normă de
venit și care își exercită opțiunea de a
determina venitul net în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate;
• contribuabilii a căror venit net anual
este determinat în sistem real și care
își exercită opțiunea de a determina
venitul net pe bază de normă de
venit.

25

Depunerea declarației informative privind
beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului/
burselor private, aferentă anului 2018 –
Formularul 107

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:

15

Efectuarea plății impozitului datorat pentru
venitul anual realizat în cursul anului 2018

Contribuabilii care depun declarația
unică privind veniturile anuale realizate
în cursul anului 2018

15

Efectuarea plății impozitului, contribuției de
asigurări sociale, contribuției de asigurări
sociale de sănatate datorate pentru venitul
estimat pentru anul 2018

Contribuabilii care depun declarația unică
privind venitul estimat pentru anul 2018

15

Stabilirea, reținerea, plata și declararea
contribuțiilor anuale datorate de beneficiarul
de venit din contracte de activitate sportivă,
potrivit Legii 69 / 2000

Plătitorul de venit ce are obligația
reținerii contribuției de asigurări sociale
și a contribuției de asigurări sociale de
sănatate datorate de beneficiari pentru
venituri din contracte de activitate
sportivă

25

Depunerea Declarației anuale de impozit pe
profit pentru anul 2018 - Formular 101 - și
plata acestuia

Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit, cu excepția celor prevăzuți la art.
41 alin. (5) lit. a) si b), alin. (16) si (17)
din Codul Fiscal, precum și a celor care
intră sub incidența prevederilor art. 16
alin (5) din Codul Fiscal
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Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit care au efectuat sponsorizări și
/ sau acte de mecenat sau au acordat
burse private în anul 2018

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii februarie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
februarie 2019

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)
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DATA

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

25

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna februarie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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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MARTIE

OBLIGAȚIA
Taxa pe teren

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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 și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Contribuția 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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• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

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)

25

Depunerea Notificării privind calitatea
entității constitutive a grupului de
întreprinderi multinaționale, respectiv
privind identitatea și rezidența fiscală
a entității raportoare a grupului de
întreprinderi multinaționale (Formular
R405) - termen aplicabil în situația în care
anul fiscal al grupului de întreprinderi
multinaționale coincide cu anul calendaristic

Contribuabilul care are calitatea de
entitate constitutivă a unui grup de
întreprinderi multinaționale supus
cerințelor de raportare pe fiecare țară în
parte, așa cum este definită în anexa nr.
3 la Codul de Procedură Fiscală

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

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, și 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 au depășit 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

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 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 / servcii pentru
care sunt obligate la plata TVA

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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25

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
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DATA

MARTIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

31

Efectuarea plății pentru contribuția
individuală de asigurări sociale de sănătate
pentru a beneficia de o bonificație de 10%

Contribuabilii cărora li s-au emis și
comunicat deciziile de impunere anuală
pentru anii 2014 - 2017 după data de
9 octombrie 2018, dacă achită suma
datorată ca și contribuție individuală de
asigurări sociale de sănătate până pe
data de 31 martie 2019
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1

Prima rată a impozitului pe clădiri pentru
anul 2019

Orice persoană care la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior
avea în proprietate o clădire situată în
România, cu excepțiile 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 altor 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%)

1

Prima rată a impozitului pe teren pentru anul
2019

Orice persoană care la data de
31decembrie a anului fiscal anterior avea
în proprietate teren situat în România,
cu excepțiile prezentate în Codul Fiscal
(declarare în 30 de zile de la producerea
evenimentului în cazul dobândirii,
înstrăinării sau modificării categoriei de
folosință)

1

Prima rată a impozitului pe mijloace de
transport pentru anul 2019

Orice persoană care la data de
31decembrie a anului fiscal anterior avea
în proprietate un mijloc de transport
înmatriculat / înregistrat în România,
cu excepțiile prezentate în Codul Fiscal
(declarare în 30 de zile de la producerea
evenimentului în cazul dobândirii,
înstrăinării, radierii din circulație,
schimbării domiciliului / sediului)

1

Depunerea documentelor justificative
la compartimentele de specialitate ale
autorităților publice locale privind scutirile
sau reducerile de la plata impozitului / taxei
pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren,
a impozitului pe mijloacele de transport
prevăzute la art. 456, 464 și 469

Persoanele cărora li se aplică scutirile
sau reducerile de la plata impozitului
/ taxei pe clădiri, a impozitului / taxei
pe teren, a impozitului pe mijloacele de
transport prevăzute la art. 456, 464 și
469

1
1

Depunerea raportării contabile anuale

Persoanele juridice aflate în lichidare

Publicarea, în extras, a rapoartelor de
activitate și situațiilor fiscale în Monitorul
Oficial și Registrul național al persoanelor
juridice fără scop patrimonial

Asociațiile și fundațiile fără scop
patrimonial, de interes public

Depunerea Declarației de mențiuni Formular 010 (sau Formular 700 pentru
modificarea on-line a vectorului fiscal) privind aplicarea sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor

Persoanele juridice române plătitoare
de impozit pe profit în anul 2018 care
aplică sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, începând cu anul
2019

1

Depunerea Declarației de mențiuni Formular 010 (sau Formular 700 pentru
modificarea on-line a vectorului fiscal) privind ieșirea din sistemul de impunere pe
veniturile microîntreprinderilor

Microîntreprinderile care, începând
cu anul 2019, au ieșit din sistemul
de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor, ca urmare a
neîndeplinirii în cursul anului 2018 a
uneia din condițiile impuse la art. 47 alin
(1) lit. d) și e) din Codul Fiscal

1

Depunerea Declarației de mențiuni Formular 010 (sau Formular 700 pentru
modificarea on-line a vectorului fiscal) privind aplicarea începând cu anul 2019 a
impozitul specific reglementat de Legea nr.
170/2016

Persoanele juridice române plătitoare
de impozit pe profit care desfășoară
activități corespunzătoare codurilor
CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități
de cazare similare", 5520 - "Facilități
de cazare pentru vacanțe și perioade
de scurtă durată", 5530 - "Parcuri
pentru rulote, campinguri și tabere",
5590 - "Alte servicii de cazare", 5610
- "Restaurante", 5621 - "Activități
de alimentație (catering) pentru
evenimente", 5629 - "Alte servicii de
alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte
activități de servire a băuturilor"
Se aplică respectivelor persoane juridice
care la data de 31 decembrie 2018 nu
se aflau în lichidare și aveau înscrisă
în actele constitutive, potrivit legii, ca
activitate principală sau secundară,
una dintre activitățile corespunzătoare
codurilor CAEN de mai sus

1

Depunerea Declarației de mențiuni Formular 010 (sau Formular 700 pentru
modificarea on-line a vectorului fiscal) privind ieșirea începând cu anul 2019 din
sistemul de impunere reglementat de Legea
nr. 170/2016

Persoanele juridice care au aplicat în anul
2018 impozitul specific reglementat de
Legea nr. 170/2016 și care la data de
31 decembrie 2018 nu au mai îndeplinit
condițiile prevăzute la art. 7 din Legea nr.
170/2016

1

Prima rată a taxei pentru afișaj în scop de
reclamă și publicitate pentru anul 2019

Orice persoană care utilizează un panou,
afișaj sau structură de afișaj pentru
reclamă și publicitate într-un loc public
(declarare în termen de 30 de zile de la
data amplasării structurii de afișaj)

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

1
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1

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la
orice persoană, așa cum este definită la
art.266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

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

10

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

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 pentru:
• luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

5

10

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate
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Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

OBLIGAȚIA

2019

• trimestrul I 2019

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
utilizate drept combustibili pentru
anumite instituții de asistență socială
Antrepozitele fiscale care fac alimentarea
aeronavelor și operatorii economici
care dețin certificate de autorizare
pentru aprovizionarea aeronavelor cu
produse energetice / ca distribuitori de
combustibil pentru navigație
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OBLIGAȚIA

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
– 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

22

Depunerea Declarației speciale de TVA
pentru prestarea de servicii electronice,
de telecomunicații, 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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Efectuarea plăților anticipate pentru
trimestrul I 2019 în contul impozitului pe
profit anual

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

• Calcularea și virarea impozitului pe profit
pentru trimestrul I 2019

Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit care aplică sistemul de calcul
trimestrial al impozitului pe profit și al
căror an fiscal este anul calendaristic
Persoanele juridice străine care
realizează venituri din transferul
proprietăților imobiliare situate în
România sau al oricăror drepturi
legate de aceste proprietăți, precum
și persoanele juridice străine care
realizează venituri din vânzarea/
cesionarea titlurilor de participare
deținute la o persoană juridică română

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii martie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
martie 2019
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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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

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

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră și titularii acordurilor
petroliere

• Calculul, declararea și plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor pentru
trimestrul I 2019

Microîntreprinderile
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DATA

APRILIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

25

Declararea și plata taxei pe activele
financiare, datorată pentru trimestrul
încheiat

Instituțiile de credit, persoane juridice
române și sucursalele din România ale
instituțiilor de credit ale persoanelor
juridice străine

25

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna martie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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 ai
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 folosință, 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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Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / bucată,
aplicată pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe
piața națională ambalaje de desfacere
de tipul pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

• Contribuția 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

2019

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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 și 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 au depășit 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

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)

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 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)
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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 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 Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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

DATA

2019

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Angajatorii din state UE / SEE sau din
state cu care România a încheiat acorduri
privind sistemele de asigurări sociale și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

25
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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
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

6

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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

10

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

25

Efectuarea plății cotei de contribuție CNPP
pentru luna precedentă

Asigurații in sistemul public de pensii și
alte drepturi de asigurări sociale care se
regăsesc în una din situațiile menționate
în Legea nr.263/2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

30

Depunerea situațiilor financiare anuale

Persoanele juridice fără scop patrimonial
care conduc contabilitatea în partidă
dublă, asociațiile, societățile cooperatiste

30

Depunerea Decontului privind accizele
pentru anul 2018 - Formular 120

Operatorii economici plătitori de accize
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10

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

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind
achizițiile / utilizările produselor accizabile
și livrărilor de produse finale rezultate Anexa
nr. 26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat
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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
– 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
șireturnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

27

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii aprilie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
aprilie 2019

• 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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• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

27

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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

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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

27

Taxa pe teren

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

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

27

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna aprilie 2019
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Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

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

Administratorul, respectiv proprietarul
pădurii
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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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

27

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

27

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
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2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

27

Depunerea Cererii privind destinația sumei
reprezentând până la 2% din impozitul pe
venitul anual pe salarii Formular 230

Persoane fizice care realizează venituri
din salarii și asimilate acestora, și care:
• Au efectuat în anul de raportare
cheltuieli pentru acordarea de burse
private, și solicită restituirea acestora
• Doresc ca o sumă din impozitul anual
să fi destinată pentru sponsorizarea
organizațiilor nonprofit sau unităților
de cult

27

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

27

Efectuarea plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

27

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

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 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 și 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 au depășit 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 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 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

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)

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

30

Depunerea raportării anuale la 31 decembrie
pentru anul precedent

Entitățile care au optat pentru un
exercițiu financiar diferit de anul
calendaristic.
Subunitățile fără personalitate juridică
deschise în România de societăți
rezidente în state aparținând Spațiului
Economic European

30

Depunerea situațiilor financiare anuale
pentru anul precedent

Societățile comerciale al căror exercițiu
financiar este anul calendaristic,
societățile / companiile naționale, regiile
autonome, institutele naționale de
cercetare-dezvoltare.
Subunitățile fără personalitate juridică
înregistrate în România care aparțin unor
persoane juridice cu sediul în străinătate,
al căror exercițiu financiar este anul
calendaristic, cu excepția subunităților
fără personalitate juridică deschise în
România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

27

27

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300

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
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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)
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

10

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

10

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.
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15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

17

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

17

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

17

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

17

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

17

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

17

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile
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17

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

17

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
– 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

17

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

17

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Declararea și plata impozitului pe
dividende

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii mai 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
mai 2019

• 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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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna mai 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc
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25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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 ai
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 folosință, 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 și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Contribuția 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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• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

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 și 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 au depășit 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

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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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 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

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 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 Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România
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IUNIE

OBLIGAȚIA
Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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

1

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

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

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(5²) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

10

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

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

30

Efectuarea plății pentru sumele stabilite prin
deciziile de impunere aferente anilor 2014 2017, reprezentând contribuția de asigurări
sociale de sănătate

Contribuabilii cărora li s-au emis și
comunicat deciziile de impunere anuală
pentru anii 2014 - 2017 după data de 9
octombrie 2018

30

Efectuarea plății pentru sumele stabilite prin
deciziile de impunere, reprezentând impozit
datorat pentru anul 2017, sau contribuția
de asigurări sociale pentru perioada 2016
- 2017

Contribuabilii cărora li s-au emis și
comunicat deciziile de impunere anuală
după data de 9 octombrie 2018
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OBLIGAȚIA
Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
– 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an
Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 pentru:
• luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică
Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
utilizate drept combustibili pentru
anumite instituții de asistență socială

OBLIGAȚIA

2019

DATA

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă
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22

25

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

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare
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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare

DATA

IULIE

OBLIGAȚIA

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

• Calcularea și virarea impozitului pe profit
pentru trimestrul II 2019

Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit care aplică sistemul de calcul
trimestrial al impozitului pe profit și al
căror an fiscal este anul calendaristic
Persoanele juridice străine care
realizează venituri din transferul
proprietăților imobiliare situate în
România sau al oricăror drepturi
legate de aceste proprietăți, precum
și persoanele juridice străine care
realizează venituri din vânzarea /
cesionarea titlurilor de participare
deținute la o persoană juridică română

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

pag. 74

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii iunie 2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
iunie 2019

• Declararea și plata semestrială a
impozitului specific reglementat de
Legea nr. 170/2016, aferent primului
semestru al anului 2019

Persoanele juridice române care aplică
impozitul specific reglementat de Legea
nr. 170/2016

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Efectuarea plăților anticipate pentru
trimestrul II 2019, în contul impozitului
pe profit anual

2019
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• Declararea și plata trimestrială a
redevențelor miniere și petroliere pentru
trimestrul încheiat

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră și titularii acordurilor
petroliere

• Calculul, declararea și plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor pentru
trimestrul II 2019

Microîntreprinderile

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

25

Declararea și plata taxei pe activele
financiare, datorată pentru trimestrul
încheiat

Instituțiile de credit, persoane juridice
române și sucursalele din România ale
instituțiilor de credit ale persoanelor
juridice străine

25

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna iunie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc
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25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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 ai
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 folosință, 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 și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / bucată,
aplicată pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe
piața națională ambalaje de desfacere
de tipul pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile
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• Contribuția de 2% din veniturile realizate
din vânzarea masei lemnoase și / sau a
materialelor lemnoase obținute

Administratorul, respectiv proprietarul
pădurii

25

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300

• 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

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)

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

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 și 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 au depășit 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

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 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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25

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
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• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

25

Depunerea Declarației informative privind
impozitul pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal Formular 208 pentru semestrul
precedent

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

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

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

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

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

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal
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5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(5²) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

12

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

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

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

12

12

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

12

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

pag. 82

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

pag. 83

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

9

10

11

AUGUST

2019

L

5

M

V

S

1

2

3

D
4

8

9

10

11

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

26

27

28

29

30

31

OBLIGAȚIA

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

26

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Declararea și plata impozitului pe
dividende

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii iulie 2019
Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
iulie 2019

DATA

7

J

5

DATA

6

M

AUGUST

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile
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DATA

OBLIGAȚIA

26

Depunerea declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna iulie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

26

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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

26

Taxa pe teren

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

DATA

26

AUGUST

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu
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26

27

28

29

30

31

AUGUST

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

26

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

26

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

26

Efectuarea plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

26

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

26

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 și 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 au depășit 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

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
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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30

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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 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)

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

10

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

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 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

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la
orice persoană, așa cum este definită la
art.266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal
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DATA

10

15

SEPTEMBRIE 2019

OBLIGAȚIA
Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

OBLIGAȚIA

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

16

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

16

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

16

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

16

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

16

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

16

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

16

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție/ depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

16

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

16

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

16

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii august 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile din România obținute de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
august 2019
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

•

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Accizele pentru luna precedentă
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

25

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna august 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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 ai
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 folosință, 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 și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Contribuția de 2% din veniturile realizate
din vânzarea masei lemnoase și / sau a
materialelor lemnoase obținute
• Taxa de 0,3 lei / kg, aplicată o singură
dată cantităților de uleiuri pe bază
minerală, semisintetice, sintetice, cu sau
fără adaosuri

Administratorul, respectiv proprietarul
pădurii

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

25

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

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

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București
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DATA

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 și 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 au depășit 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

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 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

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

30

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 și 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

30

Depunerea Cererii de rambursare pentru
persoanele impozabile neînregistrate în
scopuri de TVA în România, stabilite în afara
Comunității, pentru operațiunile efectuate în
anul precedent în România
Formular 313

Cererea de rambursare se depune de către
persoanele impozabile neînregistrate și
care nu sunt obligate să se înregistreze
în scopuri de TVA în România, stabilite în
afara Comunității, pentru rambursarea
taxei facturată de alte persoane impozabile
și achitată de aceasta pentru bunurile
mobile care le-au fost livrate sau serviciile
care le-au fost prestate în beneficiul său
în România, precum și 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

25

25

25

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300

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

Depunerea Declarației privind sumele
rezultate din ajustarea / corecția ajustărilor /
regularizarea taxei pe valoarea adăugată
Formular 307
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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)
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)
Persoanele impozabile neînregistrate în
scopuri de TVA sau a căror înregistrare în
scopuri de TVA a fost anulată și care au
obligația ajustării TVA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

7

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(52) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

10

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

10

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

10

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

30

Rata a II-a a taxei pentru afișaj în scop de
reclamă și publicitate pentru anul 2019

Orice persoană care utilizează un panou,
afișaj sau structură de afișaj pentru
reclamă și publicitate într-un loc public
(declarare în termen de 30 de zile de la
data amplasării structurii de afișaj)

30

Rata a II-a a impozitului pe clădiri pentru
anul 2019

Orice persoană care la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior avea în
proprietate o clădire situată în România,
cu excepțiile 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
al altor 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%)

30

Rata a II-a a impozitului pe teren pentru anul
2019

Orice persoană care la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior avea
în proprietate teren situat în România,
cu excepțiile prezentate în Codul Fiscal
(declarare în 30 de zile de la producerea
evenimentului în cazul dobândirii,
înstrăinării sau modificării categoriei
de folosințînstrăinării sau modificării
categoriei de folosință)

30

Rata a II-a a impozitului pe mijloace de
transport pentru anul 2019

Orice persoană care la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior avea
în proprietate un mijloc de transport
înmatriculat / înregistrat în România,
cu excepțiile prezentate în Codul Fiscal
(declarare în 30 de zile de la producerea
evenimentului în cazul dobândirii,
înstrăinării, radierii din circulație,
schimbării domiciliului / sediului)
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15

OBLIGAȚIA
Declarația Intrastat pentru luna precedentă

DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator fiscal pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

21

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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 pentru
• luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator fiscal pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică
Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
utilizate drept combustibili pentru
anumite instituții de asistență socială

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

15

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

15

• trimestrul III 2019

OCTOMBRIE

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 în cazul în
care România este Statul Membru de
înregistrare
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25

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Efectuarea plăților anticipate pentru
trimestrul III 2019, în contul impozitului
pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit care aplică sistemul plăților
anticipate

• Calcularea și virarea impozitului pe profit
pentru trimestrul III 2019

Contribuabilii plătitori de impozit pe
profit care aplică sistemul de calcul
trimestrial al impozitului pe profit
Persoanele juridice străine care
realizează venituri din transferul
proprietăților imobiliare situate în
România sau al oricăror drepturi
legate de aceste proprietăți, precum
și persoanele juridice străine care
realizează venituri din vânzarea /
cesionarea titlurilor de participare
deținute la o persoană juridică română

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii septembrie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
septembrie 2019

• 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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DATA

OCTOMBRIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• 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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

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

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră și titularii acordurilor
petroliere

• Calculul, declararea și plata impozitului
pe veniturile microîntreprinderilor pentru
trimestrul III 2019

Microîntreprinderile

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile
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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

25

Declararea și plata taxei pe activele
financiare, datorată pentru trimestrul
încheiat

Instituțiile de credit, persoane juridice
române și sucursalele din România ale
instituțiilor de credit ale persoanelor
juridice străine

25

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna septembrie
2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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

25

Taxa pe teren

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu
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DATA

25

OCTOMBRIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei / bucată,
aplicată pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

Operatorii economici care introduc pe
piața națională ambalaje de desfacere
de tipul pungilor și sacoșelor pentru
cumpărături fabricate din materiale
obținute din resurse neregenerabile

• Contribuția 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România
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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

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 și 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 au depășit 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

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
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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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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 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)

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(5²) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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

11

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

11

Impozitul pe spectacole

Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

11

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

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 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

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile efectuate pe
teritoriul național (pentru perioada fiscală
precedentă)
Formular 394
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Persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România pentru toate
livrările de bunuri, prestările de servicii
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal
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11

15

OBLIGAȚIA
Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

OBLIGAȚIA

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Depunerea situației produselor eliberate
pentru consum în luna de raportare Anexele
nr. 3 și nr. 4 pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

15

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
- 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

15

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

15

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

25

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 – pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave

15

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

15

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

15

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor/
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii octombrie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului VI din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
octombrie 2019
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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 aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)

• 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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Accizele pentru luna precedentă

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile
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25

Depunerea declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna octombrie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

25

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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 ai
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 folosință, 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 și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu
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DATA

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

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

Administratorul, respectiv proprietarul
pădurii

25

• 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

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și 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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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 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 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 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

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 plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

25

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București

25

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

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300
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CATEGORII DE CONTRIBUABILI

25

25

NOIEMBRIE

Pentru intrarea în sistem, persoanele
impozabile care se înregistrează în
scopuri de TVA conform art. 316 în
cursul anului și 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 au depășit 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
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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2

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

10

5

Depunerea Declarației pe propria răspundere
- pentru aplicarea prevederilor art. 146 alin
(5²) lit. e) din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul Fiscal - pentru luna precedentă

Persoanele fizice care realizează în cursul
aceleiași luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă
acestora este cel puțin egală cu nivelul
salariului minim brut pe țară în vigoare în
luna în care au fost realizate

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 licență pentru activitatea traderului
de energie electrică, a căror activitate
principală o reprezintă cumpărarea
respectiv revânzarea energiei electrice,
iar consumul propriu este neglijabil

10

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

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

10

Depunerea Declarației de mențiuni pentru
scoaterea din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA
Formular 010

10

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate

Orice persoană care beneficiază de
servicii de reclamă și publicitate în
România, cu excepția serviciilor de
reclamă și publicitate realizate prin
mijloace de informare în masă scrise
și audiovizuale. Taxa se declară și
se plătește la bugetul local de către
prestatorul serviciului de reclamă și
publicitate, lunar, până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în
vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă și publicitate

Persoanele impozabile, înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea 227/2015, care nu au depășit
plafonul de scutire de 300.000 RON
în anul precedent și care doresc să
fie scoase din evidența persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA, în vederea
aplicării regimului special de scutire,
cu condiția ca la data solicitării să nu fi
depășit plafonul de scutire pentru anul
în curs.

15

Declarația Intrastat pentru luna precedentă

10

Impozitul pe spectacole

Operatorii economici care îndeplinesc
următoarele condiții:
• Sunt înregistrați 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, depășește pragul valoric
Intrastat stabilit pentru fiecare an

16

Depunerea on-line a jurnalelor privind
livrările de combustibil destinat utilizării
exclusiv pentru aviație / navigație Anexele
nr. 29 și nr. 31 – pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru
producție / depozitare și antrepozitele
fiscale în numele cărora se emit facturile
către aeronave
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Orice persoană care organizează o
manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă
în România (declarare și plată în luna
următoare celei în care a avut loc
spectacolul)

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
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16

Depunerea on-line a situației privind achiziția
și utilizarea produselor energetice Anexa nr.
26 - pentru luna precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
aprovizionare cu produse energetice
și energie electrică utilizate pentru
menținerea capacității de producție,
pentru producția combinată de energie
electrică și termică

16

Depunerea on-line a jurnalelor privind
achizițiile / livrările de combustibil destinat
utilizării exclusiv pentru aviație / navigație
Anexele nr. 30 și nr. 32 - pentru luna
precedentă

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

16

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse finale
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizație de utilizator final pentru
utilizarea alcoolului etilic și a produselor
alcoolice în regim de scutire de la plata
accizelor

16

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

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați
pentru produse din grupa tutunului
prelucrat

16

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile și livrările de produse
accizabile Anexa nr. 19 - pentru luna
precedentă

16

DATA

20

DECEMBRIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată la bugetul de stat - Formular 100:
• Efectuarea plăților anticipate pentru
trimestrul IV 2019, 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
plăți anticipate efectuate trimestrial și al
căror an fiscal este anul calendaristic

• Declararea și plata impozitului pe
dividende

Persoana juridică română care a plătit
dividende către o persoană juridică
/ fizică română / străină, respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), în cursul lunii noiembrie 2019

• Declararea și plata impozitului pe
veniturile obținute din România de
nerezidenți

Rezidentul (sau sediul permanent din
România al unui nerezident), respectiv
asociatul desemnat în cadrul asocierilor /
entităților prevăzute la art. 233 sau art.
234 (1), care a plătit un venit impozabil
conform prevederilor Titlului V din Codul
Fiscal către un nerezident în cursul lunii
noiembrie 2019

Destinatarii înregistrați și reprezentanții
fiscali pentru achiziții intracomunitare de
produse accizabile

• 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

Depunerea on-line a situației centralizatoare
privind achizițiile / utilizările produselor
accizabile și livrărilor de produse final
rezultate Anexa nr. 26 - pentru luna
precedentă

Operatorii economici care dețin
autorizații de utilizator final pentru
produsele energetice exceptate de la
plata accizelor

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

16

Transmiterea on-line a situației privind
operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal
de producție și de depozitare Anexele nr. 12
– 17 - pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizați pentru producție
și pentru depozitare

16

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

Operatorii economici care dețin
autorizații de expeditor înregistrat

16

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării
și returnării marcajelor Anexa nr. 42 - pentru
luna precedentă

Antrepozitarii autorizați, destinatarii
înregistrați și importatorii autorizați de
produse supuse marcării

Operatorii economici, inclusiv filialelor
acestora și / sau operatorii economici
aparținând aceluiași 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 licențe de exploatare a
resurselor menționate (acest impozit nu
se aplică în cazul acordurilor petroliere
offshore)
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• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul
gazelor naturale

20

DATA

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 (acest impozit nu se aplică
în cazul acordurilor petroliere offshore)

20

OBLIGAȚIA
Taxa pe teren

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
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 folosință, 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

• Calcularea, declararea și plata lunară
a impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute din vânzarea
gazelor naturale extrase din perimetrele
offshore

Titularii de acorduri petroliere, pentru
exploatările din perimetrele petroliere
offshore

• Declararea taxei anuale pentru
activitatea de prospecțiune, explorare și
exploatare a resurselor minerale pentru
anul 2020

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră care realizează
activități de prospecțiune, explorare sau
exploatare a resurselor minerale

• Contribuția de 3% din veniturile realizate
din vânzarea deșeurilor metalice
feroase și neferoase obținute de către
generatorul deșeurilor

Operatorii economici care desfășoară
activități de colectare și / sau valorificare
a deșeurilor (sumele se rețin prin stopaj
la sursă de către aceștia)

• Vărsăminte de la persoanele juridice
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Autoritățile și instituțiile publice,
persoanele juridice, publice sau private,
care au cel puțin 50 de angajați și care nu
au angajat persoane cu handicap într-un
procent de cel puțin 4% din numărul total
de angajați

• Taxele pentru emisiile de poluanți în
atmosferă

Operatorii economici deținători de surse
staționare a căror utilizare afectează
factorii de mediu

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

Operatorii economici care introduc
pe piața națională substanțe chimice
periculoase pentru mediu

• Contribuția 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

• Accizele pentru luna precedentă

20

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DECEMBRIE

Orice plătitor de accize cu excepția
destinatarului înregistrat care primește
doar ocazional produse accizabile

Depunerea Declarației privind taxa lunară de
2% din totalul taxelor de participare încasate
în luna anterioară, aplicabilă organizatorilor
de jocuri de noroc online, precum și plata
taxei respective pentru luna noiembrie 2019

Organizatorii de jocuri de noroc online
prevăzuți în Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc

Taxa pe clădiri

Concesionari, locatari, titulari ai dreptului
de administrare sau de folosință ai
clădirilor proprietate publică sau privată
a statului ori a unităților administrativteritoriale, în perioda de valabilitate a
contractului, în cazul contractelor de
concesiune, închiriere, administrare sau
folosință, 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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Depunerea Declarației și plata obligațiilor la
Fondul de Mediu privind:
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6

7

8
15

1

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30

31

DATA

20

20

OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

• Declararea lunară a cantităților de
ambalaje, anvelope, echipamente
electrice și electronice, respectiv baterii
și acumulatori portabili introduse pe
piața națională și cantitățile de deșeuri
de ambalaje valorificate, cantitățile de
anvelope uzate gestionate, cantitățile
de deșeuri de echipamente electrice
și electronice colectate, respectiv
cantitățile de deșeuri de baterii și
acumulatori portabili colectate

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

Depunerea Declarației privind veniturile sub
formă de salarii și asimilate salariilor din
străinătate obținute de către persoanele
fizice care desfășoară activitate în România
și de către persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice și
posturilor consulare acreditate în România Declarația 224 pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obțin salarii din
străinătate pentru activități desfășurate
în România și persoanele fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice
și posturilor consulare acreditate în
România

Depunerea Declarației privind obligațiile de
plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor
asigurate Formular 112 pentru luna
precedentă
• Calcularea și virarea pentru luna
precedentă a impozitului pe venit,
precum și a contribuțiilor sociale aferente
pentru următoarele categorii de venituri,
impuse în regim de reținere la sursă:
• venituri din salarii;
• venituri din arendarea bunurilor
agricole;
• venituri din drepturi de proprietate
intelectuală;
• venituri obținute în baza contractelor
de activitate sportivă.

Persoanele fizice și juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum și alți 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 și
sunt înregistrați 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 și care
au încheiat un acord privind asigurările
sociale cu angajatorul lor
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DATA

DECEMBRIE

OBLIGAȚIA

2019

CATEGORII DE CONTRIBUABILI
Prin excepție, următoarele categorii
care depun declarația trimestrial (dacă
nu și-au exprimat opțiunea pentru
depunerea lunară și în cursul trimestrului
nu a încetat calitatea de asigurat a unei
persoane și nu s-a beneficiat de concedii
și indemnizații 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 și au avut
un număr mediu de până la 3 salariați
exclusiv
• Persoane juridice plătitoare
de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor care, în anul
anterior, au avut un număr mediu de
până la 3 salariați inclusiv
• Persoanele fizice autorizate și
întreprinderile individuale, precum
și persoanele fizice care exercită
profesii libere și asocierile fără
personalitate juridică constituite între
persoane fizice, care au, potrivit legii,
personal angajat pe bază de contract
individual de muncă

20

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

20

Efectuarea plății cotei de contribuție la
pensie către CNPP pentru luna precedentă

Asigurații în sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale
care se regăsesc în una dintre situațiile
menționate în Legea nr. 263 / 2010

20

Efectuarea plății cotei de contribuții sociale
pentru șomaj pentru luna precedentă

Asigurații care au încheiat opțional un
contract de asigurare pentru șomaj cu
Agenția de ocupare a forței de muncă
județeană / a municipiului București
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10
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12
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17

18

19

20

21
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25
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27

28

29

30

31

20

20
20

2019

30 31

DATA

20

DECEMBRIE

OBLIGAȚIA
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea
adăugată
Formular 300

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

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

DATA

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 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 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 și optează pentru aplicarea
sistemului TVA la încasare (în cazul
acestora, termenul de depunere este
începând cu data înregistrării în scopuri
de TVA)

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)

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

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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OBLIGAȚIA

CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Pentru ieșirea din sistem, persoanele
impozabile care au depășit 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

30

Depunerea Declarației informative privind
livrările / prestările și achizițiile 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
și achizițiile de bunuri și servicii realizate
pe teritoriul României, către / de la orice
persoană, așa cum este definită la art.
266 alin. (1) pct. 24 din Codul Fiscal

31

Plata taxei anuale pentru activitatea de
prospecțiune, explorare și exploatare a
resurselor minerale pentru anul 2020

Titularii licențelor / permiselor pentru
activitate minieră care realizează
activități de prospecțiune, explorare sau
exploatare a resurselor minerale

31

Depunerea raportului pentru fiecare țară
în parte (Formular R404) - termen aplicabil
in situația în care anul fiscal al grupului de
întreprinderi multinaționale coincide cu anul
calendaristic

Contribuabilul care are calitatea
de entitate raportoare însărcinată
să prezinte, în numele grupului de
întreprinderi multinaționale din care face
parte, un raport pentru fiecare țară în
parte în conformitate cu cerințele art.
291ˆ3 din Codul de Procedură Fiscală
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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 legislația
contabilă în vigoare, pentru un
exercițiu financiar diferit de anul
calendaristic și care optează
ca anul fiscal să corespundă
exercițiului financiar

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

Contribuabilii care au optat
pentru un an fiscal diferit de anul
calendaristic și care optează
pentru declararea și plata
impozitului pe profit anual, cu plăți
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 și 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 declarației
anuale de impozit pe profit
(Formularul 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 excepții,
specific menționate de lege

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

Depunerea declarației
informative privind beneficiarii
sponsorizărilor/ mecenatului/
burselor private, aferentă
anului fiscal de referință
Formular 107

Contribuabilii care au optat
pentru un an fiscal diferit de anul
calendaristic, cu anumite excepții,
specific menționate de lege și care
au efectuat sponsorizări și/sau
acte de mecenat sau au acordat
burse private în anul fiscal de
referință

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 plăți anticipate, cu anumite
excepții, specific menționate de
lege

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

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

1 - Fac excepție dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitului anului 2018, daca în ultima zi a anului modificat
persoana juridică română care primește dividendele deține, 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 îndeplinește condițiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c) din
Codul fiscal.
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Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se
aplică obligația declarativă

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

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

Contribuabilii care intră sub
incidența art. 15 (ex. organizații
non-profit, culte religioase, etc.)
și a celor care obțin venituri
majoritare din cultura cerealelor,
a plantelor tehnice și a cartofului,
pomicultură și viticultură

Până la data de 25
inclusiv a primei luni
următoare încheierii
fiecărui trimestru al
anului fiscal modificat, cu
excepția trimestrului IV al
anului fiscal modificat
- pentru care termenul
este 25 a ultimei luni a
anului fiscal modificat (cu
anumite excepții, pentru
care obligația nu este
aplicabilă trimestrului IV)

Declararea și efectuarea
plăților 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 plăți
anticipate efectuate trimestrial

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

Depunerea declarației
informative privind beneficiarii
sponsorizărilor/mecenatului/
burselor private, aferentă
anului fiscal de referință
Formular 107

Contribuabilii, plătitori de impozit
pe profit, prevăzuți la art.41 alin.
(5) lit.a) și b) din Codul fiscal, care
au optat pentru un an fiscal diferit
de anul calendaristic și care au
efectuat sponsorizări și/sau acte
de mecenat sau au acordat burse
private în anul fiscal de referință

Termene suplimentare aplicabile contribuabililor care și-au schimbat
anterior anul fiscal în scop de impozit pe profit și care își 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
Formular 014

Contribuabilii care își 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
Formular 014

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 Declarației 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 calendaristic
Notă: pentru acești contribuabili,
ultimul an fiscal modificat include
și perioada cuprinsă între ziua
ulterioară ultimei zile a anului
fiscal modificat și 31 decembrie a
anului respectiv
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Termene suplimentare aplicabile contribuabililor care și-au
schimbat anterior anul fiscal în scop de impozit pe profit și care
îndeplinesc la data de 31 decembrie 2018 condițiile de încadrare ca
microîntreprinderi
Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se
aplică obligația declarativă

Până la data de 25 martie
2019

Depunerea Declarației
anuale de impozit pe profit
(Formularul 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 și 31
decembrie 2018

Persoanele juridice române
plătitoare de impozit pe profit care
la data de 31 decembrie 2018
îndeplinesc condițiile de încadrare
ca microîntreprinderi prevăzute la
art. 47 din Codul Fiscal

Termene aplicabile contribuabililor care sunt supuși cerințelor de
raportare pe fiecare țară în parte
Termenul de
Declarare / plată

Descrierea obligației
declarative / plată

Contribuabilul căruia i se
aplică obligația declarativă

Până cel târziu în
ultima zi a anului
fiscal de raportare al
grupului de întreprinderi
multinaționale din care
fac parte, dar nu mai
târziu de 25 a celei de-a
treia luni inclusiv, de la
încheierea anului fiscal al
contribuabilului

Depunerea Notificării privind
calitatea entității constitutive
a grupului de întreprinderi
multinaționale, respectiv
privind identitatea și rezidența
fiscală a entității raportoare
a grupului de întreprinderi
multinaționale
Formular R405

Contribuabilul care are calitatea de
entitate constitutivă a unui grup
de întreprinderi multinaționale
supus cerințelor de raportare pe
fiecare țară în parte, așa cum este
definită în Anexa nr. 3 la Codul de
Procedură Fiscală

În termen de 12 luni
de la ultima zi a anului
fiscal de raportare al
grupului de întreprinderi
multinaționale din care
face parte

Depunerea raportului pentru
fiecare țară în parte
Formular R404

Contribuabilul care are calitatea
de entitate raportoare însărcinată
să prezinte, în numele grupului
de întreprinderi multinaționale
din care face parte, un raport
pentru fiecare țară în parte în
conformitate cu cerințele art.
291ˆ3 din Codul de Procedură
Fiscală

În ceea ce privește plata defalcată a TVA, trebuie avut în vedere
următorul formular, fără însă a avea date fixe de depunere:
• Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
– Formular 086 – se depune de acele persoane înregistrate în scopuri de TVA în România
care doresc să aplice opțional plata defalcată a TVA sau solicită renunțarea la aplicarea
mecanismului de plată defalcată a TVA
În cazul specific al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidența
legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie
2017, și care au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA,
notificarea se depune la organul fiscal competent până la data de 1 a lunii următoare celei în
care persoana impozabilă a intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență.
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NOTE

2019

Persoane de contact:
Alexander Milcev, Partener
Directorul departamentului de
Asistență fiscală și juridică
alexander.milcev@ro.ey.com
Miruna Enache, Partener
Asistență fiscală privind tranzacțiile
miruna.enache@ro.ey.com
Gabriel Sincu, Partener Asociat
Asistență fiscală privind impozitele directe
gabriel.sincu@ro.ey.com
Jean-Marc Cambien, Partener
Asistență fiscală privind
impozitele indirecte
jean-marc.cambien@ro.ey.com
Adrian Rus, Partener
Prețuri de transfer
adrian.rus@ro.ey.com
Radu Tudoran, Partener Asociat
Contabilitate și conformitate fiscală
radu.tudoran@ro.ey.com

Această publicație conține informații
sumarizate și este destinată exclusiv
îndrumării generale, având un caracter
informativ.
Se recomandă apelarea la asistență
profesională specializată înainte de a
intreprinde orice acțiune în baza ei.
Nici EYGM Limited și nici o altă entitate
din EY la nivel global nu poate fi ținută
responsabilă pentru pierderile suferite de
orice persoană care acționează sau care
încetează acțiunile ca rezultat al oricărui
conținut din această publicație. Pentru orice
problemă specifică, se recomandă apelarea
la asistență specializată.
Această publicație reflectă informațiile în
vigoare la data de 10 ianuarie 2019.

EY | Audit | Taxe | Tranzacții | Asistență în Afaceri
Despre EY
EY este lider global în servicii de audit financiar
și certificare, asistență fiscală și juridică,
asistență în tranzacții și asistență în afaceri.
La nivel global cei 270.000 de angajați ai
firmei sunt uniți prin valorile noastre comune
și printr-un angajament ferm față de calitate.
Facem diferența prin aceea că oferim suport
angajaților, clienților și comunităților extinse
pentru a-și atinge potențialul.
Pentru mai multe informații vizitați:
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