Agenda fiscala a lunii noiembrie: Ce declaratii trebuie sa depuneti la
ANAF in aceasta luna?
Peste 20 de formulare fiscale au termenul de depunere la Fisc in luna noiembrie, dupa cum se
mentioneaza in calendarul stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Numarul
declaratiilor care trebuie depuse la Fisc variaza in functie de domeniul de activitate, dar si de
forma de organizare a afacerii. In plus, tot in aceasta luna trebuie platite si o serie de impozite
si taxe aferente lunii octombrie.
7 noiembrie este termenul pentru:
Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca
perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania,
Formularul 092. Se depune de contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca
perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania,
fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Urmatoarele declaratii trebuie depuse pana pe 10 noiembrie:
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte
entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele
juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului
legal
de
scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane,
Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au
obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP
nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care
desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt
exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul
persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la
art.152 din Codul fiscal, Formularul 096. Se depune de catre persoanele impozabile,
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul
de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
Pana pe 17 noiembrie trebuie efectuate raportarile de mai jos:
Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna/anul se
depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru
produse din grupa tutunului prelucrat.

Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte
tutunuri de fumat in luna/anul se depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati
sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de
produse finite rezultate in luna/anul pentru luna precedenta se depune de operatorii
economici care detin autorizatii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul
etilic si produse alcoolice.
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna
precedenta se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru
achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna
precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna
precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie sau
navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru
productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru
aviatie sau navigatie, pentru luna precedenta se depune de antrepozitarii autorizati pentru
depozitare.
Situatia privind livrarile de produse accizabile in luna/anul, pentru luna precedenta se
depune de operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta se
depune de antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de
produse supuse marcarii.
Important! Cu toate ca, nu este declaratie fiscala, AvocatNet.ro va reaminteste ca, pana pe 15
noiembrie, trebuie depusa declaratia INTRASTAT, al carei prag valoric este de 500.000 de
lei pentru introducerile intracomunitare de bunuri si de 900.000 de lei pentru expedierile
intracomunitare de bunuri. Termenul limita de transmitere a acestei declaratii il reprezinta
intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este
o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in
prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara
penalitati.
Declaratiile cu termen pana pe 25 noiembrie:
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, Formularul 100, format
electronic. Se depune lunar de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2,
cap. I, subcap. 1, par. 1.1 si trimestrial de contribuabilii prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013,
anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2. De asemenea, se depune la alte termene de contribuabilii
prevazuti in OPANAF nr. 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si
evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru
luna precedenta, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si
entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati
dependente, precum si de institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta
contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Pentru trimestrul precedent, declaratia
trebuie depusa de catre contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal.
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre
persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice
romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in
Romania pentru luna precedenta, Formularul 224. Se depune de persoanele fizice care
obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate
ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Decontul de taxa pe valoarea adaugata, Formularul 300, format electronic. Se depune
lunar, trimestrial, semestrial sau anual de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de
TVA conform art. 153 Codul fiscal.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, Formularul 301,
format electronic. Se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art.
153^1 Cod Fiscal si care au efectuat achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii
intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin.
(3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu
au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport
noi sau produse accizabile.
Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata,
Formularul 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin. (5), art. 128
alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile
al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat
conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de
persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e)
din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau
achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA.
Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de
bunuri pentru luna trecuta, Formularul 390 VIES. Se depune de contribuabilii inregistrati
in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestrul etc.; perioada de
raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.
156^1 din Codul fiscal), Formularul 394. Se depune de:





persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153
din CF obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din CF, pentru
operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153
din CF, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in
scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Atentie! Declaratia 394 nu se depune pe zero.
Important! Desi nu sunt declaratii fiscale, AvocatNet.ro va reaminteste ca, pana pe 25
septembrie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu.
Ce impozite si taxe aferente lunii octombrie trebuie platite pana pe 25 noiembrie?
In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii trebuie sa efectueze pana pe 25 noiembrie
urmatoarele plati:
























Accize;
TVA;
Impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna,
Impozit pe veniturile nerezidentilor,
Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este
cazul),
Impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa,
Impozit pe veniturile din dividende platite in luna septembrie,
Impozit pe veniturile din dobanzi,
Impozit pe alte venituri din investitii,
Impozit pe veniturile din pensii,
Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc,
Impozit pe veniturile din alte surse,
Impozitul retinut la sursa din luna precedenta - se plateste de catre contribuabilii
care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din contracte/conventii
civile si de agent, din expertiza contabila, tehnica, juridiciara si extrajudiciara, de
catre contribuabilii persoane fizice care care obtin venituri dintr-o asociere cu o
persoana juridica, de catre cei care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc,
precum si de catre nerezidentii care obtin venituri;
Impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in
locuinte proprietate personala - plata anticipata a 50% din acest impozit (a
doua rata) - se plateste de catre contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in
scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate
de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv;
Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;
Contributia trimestriala pentru medicamente - trimestrul III - se plateste de catre
detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali
ai acestora.
Contributia de asigurari sociale (pensii),
Contributia la asigurarile sociale de sanatate - semestrul II - se plateste de catre
contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adica persoanele care realizeaza
venituri din activitati agricole;
Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj,



Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Schimbarea formei juridice a unei societati comerciale: Ce formalitati aveti
de indeplinit la Registrul Comertului?
O firma isi poata schimba forma juridica, dupa cum prevede legislatia in vigoare. Insa pentru
acest lucru va trebui sa inregistreze modificarea la Registrul Comertului.
Schimbarea formei juridice a unei firme nu atrage crearea unei persoane juridice noi, se
subliniaza in Legea societatilor nr. 31/1990. De exemplu, persoana juridica existenta isi
poate schimba forma din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni si invers.
Oricare ar fi varianta pentru care persoana juridica opteaza, actul constitutiv al firmei va
trebui modificat. In plus, acest document impreuna cu alte acte vor trebuie depuse la
Registrul Comertului pentru inregistrarea modificarilor.

Ce documente trebuie depuse la Registrul Comertului?

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul ONRC, persoanele juridice care vor sa isi schimbe
forma trebuie sa depuna la Registrul Comertului un dosar ce va contine mai multe
documente.
In primul rand, trebuie depusa o cerere de inregistrare, in original, precum si actul
modificator al actului constitutiv, adica hotararea adunarii generale a
asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic original.
Hotararea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde urmatoarele informatii:





antetul firmei,
numar si data,
semnaturile persoanelor abilitate;
in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai
depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat. In preambul
se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de
validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare.

ONRC informeaza ca actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat
de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, poate contine darea de data certa a notarului public
sau a serviciului de asistenta din cadrul registrului comertului sau poate fi incheiat sub
semnatura privata.
In acelasi timp, pentru schimbarea formei juridice este necesar si actul constitutiv,
corespunzator noii forme juridice de societate, in original, precum si certificatul de
inregistrare, tot in original, se mentioneaza pe site-ul ONRC.
In cazurile in care situatia o cere, persoanele juridice trebuie sa depuna la Registrul
Comertului si urmatoarele documente:




dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului
social, in copii (de exemplu, foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC, titlul de
proprietate, titlurile de creanta, bilantul contabil);
declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care
sa rezulte, dupa caz, ca:
o persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in
afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
o persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia
specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei
muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
o alte avize prealabile prevazute de legile speciale, in copii;
o imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru
persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Ce tarife se percep pentru schimbarea formei juridice?
Persoanele juridice care isi schimba forma trebuie sa faca dovada achitarii unor taxe la
Registrul Comertului. Conform informatiilor ONRC, acestea trebuie sa plateasca taxele de
registru, in valoare de 250 lei.

De asemenea, mai trebuie sa achite inca 150 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de
registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014.
In plus, ONRC mentioneaza si o taxa de 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza
declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, plus 27 lei reprezentand un procent
aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de
Legea nr. 85/2014).
La toate acestea se adauga tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Taxele pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile registrului comertului,
precum si cu mandat postal, ordin de plata.
Odata achitate aceste taxe, chitantele si documentele mentionate anterior vor fi numerotate si
incluse intr-un dosar cu sina, pe care persoanele juridice il vor depune direct la registrul
comertului, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin
mijloace electronice.
Atentie! Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic
asociata semnatura electronica extinsa.
Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe
langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune
administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate, se precizeaza pe site-ul
ONRC.
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Stimati parteneri :

Conform noilor reglementari din Legea 333 si HG 301,privind securitatea
societatilor fiecare conducator de societate este obligat sa solicite de la
persoane/societati autorizate Evaluarea riscului la securitatea fizica pentru
societatea pe care o conduce.
“Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în
conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate,prin structuri de
specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale
dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică.”(HG 301)
Prin prezenta va aducem la cunostinta ca si noi avem specialist pt.
efectuarea evaluarii de risc si ne putem angaja pentru efectuarea acestui
serviciu.
Daca veti dori sa efectuati si credeti ca puteti lucra cu noi , va stam la
dispozitie.
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