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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
- sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

- realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene 

- valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru

- luna precedentă

- trimestrul IV 2012

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

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă 

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor și 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare - 
pentru luna precedentă 

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

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile 
pentru luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor 
pentru luna precedentă

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

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile intracomunitare 
de bunuri / servicii 
Formular 390 pentru luna 
precedentă

Contribuabilii înregistraţi în scopuri 
de TVA conform art. 153 sau 1531 
care au efectuat livrări, achiziţii 
intracomunitare de bunuri şi / sau 
servicii, sau livrări de bunuri în cadrul 
unei operaţiuni triunghiulare pentru 
care exigibilitatea a intervenit în luna de 
raportare
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul Fiscal, care au utilizat trimestrul 
ca perioadă fiscală în anul precedent 
şi au realizat o cifră de afaceri ce nu 
a depăşit plafonul de 100.000 euro, 
al cărui echivalent în lei se calculează 
conform normelor şi care nu au 
efectuat achiziţii intracomunitare de 
bunuri

25 Comunicarea pro-ratei 
provizorii care se va aplica 
în 2013 şi a modului de 
determinare a acesteia

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

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

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

Contribuabilii cu regim mixt din punct 
de vedere al TVA, în cazul aprobării 
anterioare a unei pro-rate speciale 

25 Depunerea Declaraţiei de 
impunere trimestrială, privind 
impozitul pe câştigul net 
din transferul titlurilor de 
valoare, altele decât părţile 
sociale şi valorile mobiliare 
în cazul societăţilor închise, 
aferent trimestrului IV 2012 
Formular 225

Contribuabilii care obţin venituri din 
transferul titlurilor de valoare, altele 
decât părţile sociale şi valorile mobiliare 
în cazul societăţilor închise
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153 Lunar
Trimestrial, pentru persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală 
trimestrul / Semestrial, conform 
aprobării (dacă efectuează operaţiuni 
impozabile pe max. 3 luni calendaristice 
dintr-un semestru) / Anual, conform 
aprobării (dacă efectuează operaţiuni 
impozabile pe max. 6 luni calendaristice 
dintr-un an)

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care nu 
trebuie să se înregistreze conform art. 
153, care au efectuat în luna precedentă 
achiziţii intracomunitare de bunuri 
pentru care sunt înregistrate conform 
art. 1531, mijloace de transport noi şi / 
sau produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

25 Depunerea Notificării privind 
aplicarea sistemului TVA la 
încasare
Formular 097

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 dupa 
1 octombrie 2012, care au obligaţia 
să notifice organele fiscale cu privire 
la aplicarea sistemului TVA la încasare 
potrivit art. 1563 alin. (11)
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă (lunile din 
trimestrul precedent in cazul 
depunerii trimestriale a 
declaratiilor lunare)
 -  Calcularea şi virarea 

pentru luna precedentă 
(trimestrul precedent in 
cazul platii trimestriale) a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
- Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice, care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

- Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

- Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit pe ţiţeiul din producţia internă

- Calcularea, virarea şi 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă potrivit art. 
52 alin. (1) lit. d), pentru 
trimestrul IV 2012

Asocierile fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice, 
precum şi de către persoanele fizice 
care au calitatea de angajator

- Efectuarea plăţilor 
anticipate, în contul 
impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit, care aplică sistemul plăţilor 
anticipate
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
decembrie 2012
Persoana juridică română care 
distribuie dividende către o persoană 
juridică / fizică română / străină în 
cursul anului 2012, în cazul în care 
dividendele distribuite nu au fost plătite 
până la sfârşitul anului 2012

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
venituri obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii decembrie 2012

- Calcularea, virarea şi 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă, pentru 
semestrul II 2012

Asociaţii, fundaţii sau alte entităţi 
fără scop patrimonial, cu excepţia 
instituţiilor publice care au avut în 
anul anterior un număr mediu de trei 
salariaţi 

- Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Calculul şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul IV 2012

Microîntreprinderi, precum şi 
microîntreprinderi din cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică între 
o întreprindere şi o persoană fizică, 
rezidentă sau nerezidentă.

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

25 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţii de asigurări sociale 
de sănătate către FNUASS 
pentru anul 2012

Persoanele care realizează veniturile 
de mai jos, cu excepţia persoanelor 
fizice care au calitatea de angajator sau 
care realizează venituri din activităţi 
independente:
- agricultură
- dobânzi şi dividende
- cedarea folosinţei bunurilor  

(altele decât veniturile din activităţi 
independente)

- drepturi de proprietate intelectuală

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Declaraţiei 
informative privind livrările 
/ prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul 
naţional, pentru luna 
precedentă
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

25 Depunerea Declaraţiei privind 
distribuirea între asociaţi 
a veniturilor şi cheltuielilor 
aferente trimestrului IV 2012
Formular 104 

Asociatul desemnat pentru îndeplinirea 
obligaţiilor în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică constituite între 
contribuabilii prevăzuți la art. 13, lit. c) 
și e) din Codul Fiscal

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul de Mediu 
privind:
- Contribuţia de 3% din 

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

- Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

- Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

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

- Contribuţia de  
2 lei/kg, datorată pentru 
introducerea pe piaţa 
naţională de ambalaje 
de desfacere şi bunuri 
ambalate

- Contribuţia de 2 lei/
kg pentru anvelopele 
introduse pe piaţa 
naţională

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

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



Ianuarie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

31 Depunerea Declaraţiei privind 
venitul estimat Formular 220 
pentru anul în curs

Persoanele fizice care realizează 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor 
din derularea unui număr mai mare 
de 5 contracte de inchiriere sau 
subînchiriere

31 Depunerea Cererii pentru 
opţiunea de a determina 
venitul net în sistem real,
odată cu Declaraţia privind 
venitul estimat 
Formular 220 sau

Depunerea Cererii pentru 
renunţarea în anul 2013 la 
opţiunea de determinare a 
venitului net în sistem real, în 
situaţia în care au fost impuşi 
în sistem real timp de 2 ani 
consecutivi 

Contribuabilii care obţin venituri din 
activităţi independente, impuşi pe bază 
de norme de venit

Contribuabilii care obţin venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală

Contribuabilii care obţin venituri din 
activităţi agricole, conform Codului 
Fiscal art. 71

Contribuabilii care obţin venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 
contracte de închiriere)

31 Declaraţie privind opţiunea 
pentru depunerea lunară a 
“Declaraţiei privind obligaţiile 
de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală 
persoanelor asigurate”

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

31 Notificare privind optarea 
pentru declararea şi plata 
impozitului pe profit anual, 
cu plăţi anticipate, efectuate 
trimestrial incepand cu anul 
fiscal 2013

Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la 
art. 34 alin. (4) şi (5) din Codul Fiscal

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

11 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.

Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

11 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

11 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare - 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor și 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final 

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor 
pentru luna precedentă

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

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
- sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene 

-  valoarea schimburilor de bunuri 
pentru fiecare din cele două fluxuri, 
introduceri respectiv expedieri, 
depăşeşte pragul valoric Intrastat 
stabilit pentru fiecare an

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

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

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă 
Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi/ 
sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi şi / sau produse 
accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 1531 sau alte 
operaţiuni pentru care sunt persoanele 
obligate la plata taxei conform art. 150, 
alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

25 Depunerea Declaraţiei 
informative privind livrările 
/ prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul 
naţional pentru luna 
precedentă
Formular 394 

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Declararea şi plata impozitului 
pe profit anual Formular 101 

- Organizaţiile nonprofit 

- Contribuabilii care obţin venituri 
majoritare din cultura cerealelor şi 
plantelor tehnice, pomicultură şi 
viticultură 

25 Depunerea Declaraţiei 
informative privind livrările de 
bunuri şi prestările de servicii 
efectuate în anul 2012
Formular 392A pentru anul 
2012

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153 a 
căror cifră de afaceri efectiv realizată 
la finele anului calendaristic este 
inferioară sumei de 220.000 de lei

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. 153 din 
Codul Fiscal

25 Depunerea Declaraţiei 
informative privind livrările de 
bunuri şi prestările de servicii 
efectuate în anul 2012
Formular 392B pentru anul 
2012

Persoanele impozabile neînregistrate 
în scopuri de TVA conform art.153, 
a căror cifră de afaceri realizată la 
finele anului calendaristic, excluzând 
veniturile din vânzarea de bilete de 
transport internaţional rutier de 
persoane, este inferioara sumei de 
220.000 de lei

25 Depunerea Declaraţiei 
informative privind veniturile 
obţinute din vânzarea de 
bilete pentru transportul 
rutier internaţional de 
persoane, cu locul de plecare 
din România în anul 2012 
Formular 393 pentru anul 
2012

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
în cursul anului precedent au prestat 
servicii de transport internaţional de 
persoane

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28



Februarie 2013

22

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

- Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
ianuarie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii ianuarie 2013

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28



Februarie 2013

23

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

28 Depunerea Declaraţiei privind 
impozitul reţinut pe veniturile 
cu regim de reţinere la sursă, 
pe beneficiari de venit
Formular 205 pentru anul 
2012

Plătitorii de venituri din:
-  drepturi de proprietate intelectuală
-  obţinute în baza unui contract de 

agent
-  obţinute în baza unui contract de 

comision sau mandat comercial
-  activităţi de expertiză contabilă şi 

tehnică, judiciară şi extrajudiciară
-  activităţi independente desfăşurate 

în baza contractelor / convenţiilor 
civile încheiate potrivit Codului civil- 
activităţi independente realizate 
într-o formă de asociere cu o 
persoană juridică, microîntreprindere

-  venituri sub forma câştigurilor din 
operaţiuni de vânzare-cumpărare 
de valută la termen, pe bază de 
contract, precum şi alte operaţiuni 
similare 

-  salarii şi asimilate salariilor
-  dividende
-  dobânzi
-  lichidare / dizolvare
-  premii şi din jocuri de noroc
-  pensii
-  alte venituri

28 Transmiterea către fiecare 
contribuabil a informaţiilor 
privind totalul câştigurilor / 
pierderilor pentru tranzacţiile 
efectuate în anul 2012 cu 
titlurile de valoare, altele 
decât părţile sociale şi valorile 
mobiliare în cazul societăţilor 
închise

Intermediarul, societatea de 
administrare a investiţiilor în cazul 
răscumpărăriide titluri de participare la 
fondurile deschise de investiţii, sau alt 
plătitor de venit, pentru tranzacţiile cu 
titlurile de valoare, altele decât părţile 
sociale şi valori mobiliare în cazul 
societăţilor închise



Februarie 2013

25

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

28 Depunerea Declarației 
informative privind totalul 
câştigurilor / pierderilor 
pentru tranzacţiile efectuate 
cu titlurile de valoare, altele 
decât părţile sociale şi 
valorile mobiliare în cazul 
societăţilor închise, pentru 
fiecare contribuabil pentru 
anul 2012

Intermediar, societate de administrare 
a investiţiilor în cazul răscumpărării 
de titluri de participare la fondurile 
deschise de investiţii sau alt plătitor de 
venit, pentru tranzacţiile cu titlurile de 
valoare, altele decât părţile sociale şi 
valorile mobiliare în cazul societăţilor 
închise

28 Depunerea Declaraţiei 
informative privind veniturile 
din economii obţinute din 
România de persoanele fizice 
rezidente în state membre ale 
Uniunii Europene, ţări terţe 
şi teritorii dependente sau 
asociate Formular 400 pentru 
plăţile făcute în anul 2012

Plătitorii de venituri din economii 
obţinute din România de persoanele 
fizice rezidente în state membre ale 
Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii 
dependente sau asociate

28 Depunerea Declaraţiei 
anuale privind impozitul pe 
reprezentanţe

Persoanele juridice din străinătate care 
au deschis o reprezentanţă în România

28 Depunerea Declaraţiei 
informative privind impozitul 
reţinut şi plătit pentru 
veniturile cu regim de 
reţinere la sursă / venituri 
scutite, pe beneficiari de 
venit nerezidenţi, pentru anul 
2012

Plătitorii veniturilor care au obligaţia 
să reţină la sursă impozitul pe venitul 
nerezidenţilor

28 Depunerea Declaraţiei 
informative privind impozitul 
reţinut pe veniturile cu regim 
de reţinere la sursă, pe 
beneficiari de venit 
Formular 205 pentru anul 
precedent

Plătitorii de venituri din:
- dividende
- dobânzi
- lichidare / dizolvare
- premii şi din jocuri de noroc
- pensii
- alte venituri
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

1 Depunerea Declaraţiei privind 
neîntocmire a situaţiilor 
financiare anuale sau 
raportarilor contabile anuale, 
dupa caz

Entităţile care de la constituire până la 
31 decembrie 2012 nu au desfăşurat 
activitate

11 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

11 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

11 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

11 Depunerea declaraţiei 096 
pentru perioada fiscală 
precedentă. Declaraţie de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea Declaraţiei 
anuale de venit pentru 
asociaţiile fără personalitate 
juridică constituite între 
persoane fizice sau între 
persoane fizice şi persoane 
juridice române cu statut de 
microîntreprindere Formular 
204 pentru anul 2012

Asociaţiile fără personalitate juridică, 
prin asociatul desemnat

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situației 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare - 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind intrările 
/ ieşirile de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor și 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizați în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor 
pentru luna precedentă
 

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

15 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de constituire şi 
plată la FNUASS pentru anul 
în curs

Persoane care desfăşoară alte activităţi 
decât cele în baza unui contract 
individual de muncă, asupra veniturilor 
impozabile 

15 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate către 
FNUASS pentru trimestrul I 
2013

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente, asupra venitului estimat 

Persoane care realizează venituri din 
agricultură şi silvicultură, cu excepţia 
celor care au calitatea de angajator sau 
care desfăşoară activităţi independente, 
sub nivelul salariului minim brut pe 
ţară. Contribuţia se stabileşte asupra 
sumei reprezentând o treime din 
salariul minim brut pe ţară, pentru 
fiecare lună

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 
pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală)

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

25 Efectuarea platilor anticipate 
privind impozitul pe venit 
aferent trimestrului I 2013

Contribuabilii care realizeaza venituri 
din activitati independente, din cedarea 
folosintei bunurilor, cu exceptia 
veniturilor din arendare

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind 
livrările/ achiziţiile / 
prestările intracomunitare de 
bunuri/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi/
sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă 

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi şi / sau produse 
accizabile, indiferent dacă sunt sau nu 
înregistrate conform art. 1531 sau alte 
operaţiuni pentru care sunt persoanele 
obligate la plata taxei conform art. 150, 
alin.(2) – (6)

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

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

25 Depunerea declaraţiei anuale 
de impozit pe profit, Formular 
101, şi plata acestuia

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 
34 alin. (5) (a) şi (b)

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

- Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

- Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
februarie 2013

- Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii februarie 2013
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

Asiguraţii care au încheiat contract 
Asiguraţii în sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale 
care se regăsesc în una dintre situaţiile 
menţionate în L 263/2010

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

Asiguraţii care au încheiat contract 
de asigurare pentru concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate 
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privre la încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

1 Depunerea raportării 
contabile anuale

Persoanele juridice aflate în lichidare

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

Asociaţiile şi fundaţiile fără scop 
patrimonial, de interes public

1 Taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care utilizează un 
panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate într-un loc 
public

1 Prima rată a impozitului pe 
clădiri pentru anul 2013

Orice persoană care are în proprietate o 
clădire situată în România, cu excepţiile 
prezentate în Codul Fiscal

1 Prima rată a impozitului pe 
teren pentru anul 2013

Orice persoană care are în proprietate 
teren situat în România, cu excepţiile 
prezentate în Codul Fiscal

1 Prima rată a impozitului pe 
mijloace de transport pentru 
anul 2013

Orice persoană care are în proprietate 
un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat în România, cu excepţiile 
prezentate în Codul Fiscal

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală)

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

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

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile/
livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitelor fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor/distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final 

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
-  pentru luna precedentă

- pentru trimestrul I 2012 
(depunerea  
on-line)

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

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

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă 

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30



Aprilie 2013

39

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă

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

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 din 
Codul Fiscal

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privre la încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153
lunar sau trimestrial, pentru persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală 
trimestrul

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziții intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second-hand pentru 
care se datorează taxa în România şi / 
sau produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operațiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă (lunile din 
trimestrul precedent in cazul 
depunerii trimestriale a 
declaratiilor lunare)
 -  Calcularea şi virarea 

pentru luna precedentă 
(trimestrul precedent in 
cazul platii trimestriale) a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care rețin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară și impozitul 
pe veniturile obținute din România de 
nerezidenți

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

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

- Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Calcularea, virarea si 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă potrivit art. 
52 alin. (1) lit. d), pentru 
trimestrul I 2013

Asocierile fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice, 
precum şi persoanele fizice care au 
calitatea de angajator

-  Efectuarea plăţilor 
anticipate, în contul 
impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplică sistemul plăţilor 
anticipate

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul I 2013

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplica sistemul de calcul 
trimestrial al impozitului pe profit

-  Calcularea şi virarea  
impozitului pe profit pentru 
trimestrul I 2013

Persoanele juridice străine care 
realizează venituri din / sau în legătură 
cu proprietăţi imobiliare situate în 
România sau din vânzarea / cesionarea 
titlurilor de participare deţinute la o 
persoană juridică română
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul I 2013

Asocierile fără personalitate juridică

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
martie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii martie 2013

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

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

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
distribuirea între asociaţi 
a veniturilor şi cheltuielilor 
aferente trimestrului I 2013
Formular 104 

Asociatul desemnat pentru îndeplinirea 
obligațiilor în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică constituită între 
contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) 
şi e) din Codul Fiscal

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

25 Calculul şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul I 2013

Microîntreprinderi, precum şi 
microîntreprinderi din cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică între 
o întreprindere şi o persoană fizică, 
rezidentă sau nerezidentă

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

25 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie CNPP pentru luna 
precedentă 

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

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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29 30
Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

30 Depunerea Situaţiilor 
financiare anuale

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

30 Depunerea Decontului privind 
accizele pentru anul 2012
Formular 120

Operatorii economici plătitori de accize

30 Depunerea Decontului
privind impozitul la ţiţeiul din
producţia internă
pentru anul 2012 
Formular 130

Operatorii economici plătitori de
impozit la ţiţeiul din producţia internă
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri, respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

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

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

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare - 
pentru luna precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile/
livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă 

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final 

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă 

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă

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

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

Asociatul desemnat să răspundă de 
îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de 
autorităţi, în cazul asocierilor care în 
anul anterior au realizat pierderi şi cele 
care au realizat venituri pe perioade 
mai mici decât anul fiscal, precum 
şi cele care estimează că vor realiza 
venituri care diferă cu cel puţin 20% 
faţă de anul fiscal anterior
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27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

27 Depunerea Cererii 
privind destinaţia sumei 
reprezentând până la 2% 
din impozitul pe venitul 
anual şi deducerea 
cheltuielilor efectuate pentru 
economisirea în sistem 
colectiv pentru domeniul 
locativ Formular 230

Persoane fizice care realizează venituri 
din salarii şi asimilate acestora, şi care: 
-  au efectuat în anul de raportare 

cheltuieli pentru acordarea de 
burse private, şi solicită restituirea 
acestora; 

-  doresc ca o sumă din impozitul 
anual să fie destinată pentru 
sponsorizarea organizaţiilor 
nonprofit sau unităţilor de cult; 

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

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

Contribuabilii care obţin venituri din 
activităţi agricole, conform Codului 
Fiscal art. 71

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

 
 
 
Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi
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27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

 

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
aprilie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii aprilie 2013

27 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul de Mediu 
și plata obligațiilor privind:
-  Contribuţia de 3% din 

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul
Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privre la încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

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

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

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privre la încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

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 
indemnizașii de asigurări sociale de 
sănătate

27 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

27 Depunerea Declaraţiilor 
privind veniturile realizate 
pentru fiecare categorie şi 
sursă de venit pentru anul 
2012

Persoane fizice care au realizat, 
individual sau într-o formă de asociere, 
venituri din România
Formular 200 

Contribuabilii care au realizat venituri 
din străinătate
Formular 201

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

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

27 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă 

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxă în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă sunt 
sau nu înregistrate conform  
art. 1531 sau alte operaţiuni pentru 
care sunt persoanele obligate la plata 
taxei conform art. 150, alin.(2) – (6)
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

27 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

30 Depunerea raportării anuale 
la 31 decembrie pentru anul 
precedent

Entităţile care au optat pentru un 
exerciţiu financiar diferit de anul 
calendaristic

Subunităţile fără personalitate juridică 
deschise în România de societăţi 
rezidente în state aparţinând Spaţiului 
Economic European

30 Depunerea situaţiilor 
financiare anuale pentru anul 
precedent

Societăţile comerciale al căror exerciţiu 
financiar este anul calendaristic, 
societăţile / companiile naţionale, 
regiile autonome, institutele naţionale 
de cercetare-dezvoltare

Subunităţile fără personalitate juridică 
înregistrate în România care aparţin 
unor persoane juridice cu sediul în 
străinătate, al căror exerciţiu financiar 
este anul calendaristic, cu excepţia 
subunităţilor fără personalitate juridică 
deschise în România de societăţi 
rezidente în state aparţinând Spaţiului 
Economic European

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri, respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

17 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

17 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare - 
pentru luna precedentă 

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

17 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

17 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave 

17 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

17 Depunerea situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

17 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

17 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

17 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

17 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă

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

17 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate către 
FNUASS pentru trimestrul II 
2013

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente, asupra venitului estimat 

Persoane care realizează venituri din 
agricultură şi silvicultură, cu excepţia 
celor care au calitatea de angajator sau 
care desfăşoară activităţi independente, 
sub nivelul salariului minim brut pe 
ţară. Contribuţia se stabileşte asupra 
sumei reprezentând o treime din 
salariul minim brut pe ţară, pentru 
fiecare lună

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

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

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Asiguraţii în sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale 
care se regăsesc în una dintre situaţiile 
menţionate în L263/2010

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxă în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

-  persoanele juridice plătitoare de 
impozit pe profit care, în anul 
anterior, au înregistrat venituri totale 
de până la 100.000 euro şi au avut 
un număr mediu de până la 3 

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

25 Plata impozitului pe 
reprezentanţă, tranşa I

Persoanele juridice străine cu 
reprezentanţă în România 

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
- Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Retinerea, declararea 
si plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
mai 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii mai 2013



Iunie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu 
(resurse neregenerabile)

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul
Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 14

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28

24 25 26 27 28 29 30
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

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

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

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile/
livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013

64

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
- pentru luna precedentă

-  pentru trimestrul II 2013 
(depunere  
on-line)

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

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

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

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

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

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300
 

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153.
lunar sau trimestrial, pentru persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală 
trimestrul
Semestrial, conform aprobării (dacă 
efectuează operaţiuni impozabile pe 
max. 3 luni calendaristice dintr-un 
semestru)

25 Efectuarea plăţii / plăţii 
anticipate a 50% din impozitul 
pe veniturile din inchirierea 
de camere în scop turistic 

Persoanele impozabile care realizează 
venituri din închirierea în scop turistic 
a camerelor situate in locuiţele 
proprietate personală, având o 
capacitate de cazare cuprinsă între una 
şi 5 camere inclusiv si nu au optat / au 
optat pentru impozitarea in sistem real.

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxa în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

25 Depunerea Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă (lunile din 
trimestrul precedent in cazul 
depunerii trimestriale a 
declaratiilor lunare)
 -  Calcularea şi virarea 

pentru luna precedentă 
(trimestrul precedent in 
cazul platii trimestriale) a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

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

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Calcularea, virarea şi 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă potrivit art. 
52 alin. (1) lit. d), pentru 
trimestrul II 2013

Asocierile fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice, 
precum şi persoanele fizice care au 
calitatea de angajator

-  Efectuarea plăţilor 
anticipate, în contul 
impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplică sistemul plăţilor 
anticipate

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul II 2013

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplica sistemul de calcul 
trimestrial al impozitului pe profit

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul II 2013

Persoanele juridice străine care 
realizează venituri din / sau în legătură 
cu proprietăţi imobiliare situate în 
România sau din vânzarea / cesionarea 
titlurilor de participare deţinute la o 
persoană juridică română

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul II 2013

Asocierile fără personalitate juridică

-  Calcularea, virarea şi 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă, pentru 
semestrul I 2013

Asociaţii, fundaţii sau alte entităţi 
fără scop patrimonial, cu excepţia 
instituţiilor publice

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
iunie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii iunie 2013

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul de Mediu 
privind:
-  Contribuţia de 3% din 

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



Iulie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

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

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

25 Depunerea Declaraţiei privind 
distribuirea între asociaţi 
a veniturilor şi cheltuielilor 
aferente trimestrului II 2013
Formular 104 

Asociatul desemnat pentru îndeplinirea 
obligaţiilor în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică constituite între 
contribuabilii prevăzuți la art. 13, lit. c) 
și e) din Codul Fiscal

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

25 Calculul şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul II 2013

Microîntreprinderi, precum şi 
microîntreprinderi din cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică între 
o întreprindere şi o persoană fizică, 
rezidentă sau nerezidentă.

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

12 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

12 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

12 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096 

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an



August 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii 
înregistraţi şi importatorii autorizaţi de 
astfel de produse

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă 

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

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

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

26 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

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

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

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

26 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori lunar de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxă în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

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

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

26 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane):
- microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

- persoanele fizice autorizate şi 
întreprinderile individuale, precum 
şi persoanele fizice care exercită 
profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între 
persoane fizice, care au, potrivit legii, 
personal angajat pe bază de contract 
individual de muncă
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

26 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

 
-  Declararea impozitului pe 

ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
iulie 2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii iulie 2013

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

26 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul de Mediu 
și plata obligațiilor privind:
-  Contribuţia de 3% din 

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

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

Efectuarea plăţii cotei de contribuţie 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale pentru luna în curs
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

2 Întocmirea situaţiilor 
financiare consolidate

Societăţile mamă, al căror exerciţiu 
financiar coincide cu anul calendaristic 
şi care au obligaţia conform legii de a 
întocmi situaţii financiare consolidate

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

16 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă saactivă în România

16 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

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

16 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

16 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

16 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

16 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

16 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

16 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

16 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

16 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă 

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii 
înregistraţi şi importatorii autorizaţi de 
produse supuse marcării
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

16 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate către 
FNUASS pentru trimestrul III 
2013

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente, asupra venitului estimat 
 
Persoane care realizează venituri din 
agricultură şi silvicultură, cu excepţia 
celor care au calitatea de angajator sau 
care desfăşoară activităţi independente, 
sub nivelul salariului minim brut pe 
ţară. Contribuţia se stabileşte asupra 
sumei reprezentând o treime din 
salariul minim brut pe ţară, pentru 
fiecare lună

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

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

25 Efectuarea plăţilor anticipate 
privind impozitul pe venit 
aferente trimestrului III 2013

Contribuabilii care realizează venituri 
din activităţi independente, din cedarea 
folosinţei bunurilor, cu excepţia 
veniturilor din arendare

25 Efectuarea plăţii anticipate 
de 50% din impozitul pe 
venitul din activităţile agricole 
(prima rata) 

Contribuabilii care obţin venituri din 
activităţi agricole, conform Codului 
Fiscal art. 72 si 73

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori lunar de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxa în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

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

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

Asiguraţii în sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale 
care se regăsesc în una dintre situaţiile 
menţionate în L 263/2010
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

 
 
 
Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
august 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

 

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile din România 
obţinute de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii august 2013

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)

30 Depunerea Cererii de 
rambursare a taxei pe 
valoarea adăugată achitate 
în alte State Membre, depusă 
potrivit art. 1472 alin. (2) 
din Codul fiscal Formular 318 
(termen maxim de depunere 
pentru operaţiunile efectuate 
în anul precedent)

Cererea se depune de către persoanele 
impozabile stabilite în România, 
pentru rambursarea TVA achitată de 
acestea pentru bunurile mobile care 
le-au fost livrate sau serviciile care au 
fost prestate în beneficiul lor în Statul 
Membru în care taxa a fost încasată, 
precum şi a taxei achitate pentru 
importul bunurilor în respectivul Stat 
Membru, pe o perioadă de minimum 
trei luni sau maxim un an calendaristic 
sau pe o perioadă mai mică de trei luni 
rămasă din anul calendaristic

30 Depunerea Cererii de 
rambursare pentru 
persoanele impozabile
neînregistrate în scopuri de 
TVA în România, stabilite în 
afara Comunităţii 
Formular 313 (termen 
maxim de depunere pentru 
operaţiunile efectuate în anul 
precedent)

Cererea de rambursare se depune 
de către persoanele impozabile 
neînregistrate şi care nu sunt obligate 
să se înregistreze în scopuri de TVA în 
România, stabilite în afara Comunităţii, 
pentru rambursarea taxei facturată de 
alte persoane impozabile şi achitată 
de aceasta pentru bunurile mobile 
care i-au fost livrate sau serviciile care 
i-au fost prestate în beneficiul său în 
România, precum şi a taxei achitate 
pentru importul bunurilor în România 
pe o perioadă de minimum trei luni sau 
maxim un an calendaristic sau pe o 
perioadă mai mică de trei luni rămasă 
din anul calendaristic

30 Taxa pentru afişaj în scop de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care utilizează un 
panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate într-un loc 
public
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

30 Rata a II-a din impozitul pe 
clădiri pentru anul 2013

Orice persoană care are în proprietate o 
clădire situată în România, cu excepţiile 
prezentate în Codul Fiscal

30 Rata a II-a din impozitul pe 
teren pentru anul 2013

Orice persoană care are în proprietate 
teren situat în România, cu excepţiile 
prezentate în Codul Fiscal

30 Rata a II-a din impozitul pe 
mijloace de transport pentru 
anul 2013

Orice persoană care are în proprietate 
un mijloc de transport care trebuie 
înma-triculat în România, cu excepţiile 
prezen-tate în Codul Fiscal
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave 

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
- pentru luna precedentă 

- pentru trimestrul III 2013 
(depunere on-line)

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

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

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă 

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă 

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii 
înregistraţi şi importatorii autorizaţi de 
produse supuse marcării
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxa pe valoarea adăugată 
Formular 300
 

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori de TVA conform art. 153
lunar sau trimestrial, pentru persoanele 
impozabile care au ca perioadă fiscală 
trimestrul
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, de mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxa în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

25 Depunerea Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă (lunile din 
trimestrul precedent in cazul 
depunerii trimestriale a 
declaratiilor lunare)
 -  Calcularea şi virarea 

pentru luna precedentă 
(trimestrul precedent in 
cazul platii trimestriale) a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

 
 

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Calcularea, virarea şi 
declararea impozitului 
aferent veniturilor din 
salarii, precum şi impozitul 
reţinut la sursă potrivit art. 
52 alin. (1) lit. d), pentru 
trimestrul III 2013

Asocierile fără personalitate juridică 
constituite între persoane fizice, 
precum şi persoanele fizice care au 
calitatea de angajator
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

 -  Efectuarea plăţilor 
anticipate, în contul 
impozitului pe profit anual

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplică sistemul plăţilor 
anticipate

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul III 2013

-  Calcularea şi virarea 
impozitului pe profit pentru 
trimestrul III 2013

Contribuabilii plătitori de impozit pe 
profit care aplica sistemul de calcul 
trimestrial al impozitului pe profit

Persoanele juridice străine care 
realizează venituri din / sau în legătură 
cu proprietăţi imobiliare situate în 
România sau din vânzarea / cesionarea 
titlurilor de participare deţinute la o 
persoană juridică română.
Persoanele juridice străine care 
realizează venituri din / sau în legătură 
cu proprietăţi imobiliare situate în 
România sau din vânzarea / cesionarea 
titlurilor de participare deţinute la o 
persoană juridică română

 
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe profit pentru 
trimestrul III 2013

Asocierile fără personalitate juridică

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
septembrie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii septembrie 2013
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

 

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

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

Asiguraţii în sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale 
care se regăsesc în una dintre situaţiile 
menţionate în L 263/2010
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Declaraţiei privind 
distribuirea între asociaţi 
a veniturilor şi cheltuielilor 
aferente trimestrului III 2013
Formular 104 

Asociatul desemnat pentru îndeplinirea 
obligaţiilor în cadrul unei asocieri fără 
personalitate juridică constituite între 
contribuabilii prevăzuți la art. 13, lit. c) 
și e) din Codul Fiscal

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

25 Calculul şi plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor pentru 
trimestrul III 2013

Microîntreprinderi, precum şi 
microîntreprinderi din cadrul unei 
asocieri fără personalitate juridică între 
o întreprindere şi o persoană fizică, 
rezidentă sau nerezidentă

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

11 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.
Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

11 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

11 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

15 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract de asigurare pentru şomaj cu 
Agenţia de ocupare a forţei de muncă 
judeţeană / a municipiului Bucureşti
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

15 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

15 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

15 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

15 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

15 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

15 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă 

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

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 1531 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

25 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

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

25 Depunerea Decontului de 
taxa pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori lunar de TVA conform art. 153 

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxa în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

pentru luna precedentă 
(trimestrul precedent in 
cazul platii trimestriale) a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

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

25 Efectuarea plăţii/plăţii 
anticiapte a 50% din impozitul 
pe veniturile obtinute din 
inchirierea de camere în scop 
turistic (a doua rata)

Persoanele impozabile care realizează 
venituri din închirierea în scop turistic 
a camerelor situate in locuiţele 
proprietate personală, având o 
capacitate de cazare cuprinsă între una 
şi 5 camere inclusiv, Care nu au optat/ 
au optat pentru impozitarea in sistem 
real.

25 Efectuarea plăţii anticipate de 
50% din impozitul pe venitul 
din activităţile agricole (a 
doua rată) 

Contribuabilii care obţin venituri din 
activităţi agricole, conform Codului 
Fiscal art. 72 si 73
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

25 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

 

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

-  Declararea impozitului pe 
ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
octombrie 2013

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii octombrie 2013
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Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

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

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul
Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

25 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

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

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

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

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

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP

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

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

10 Taxa pentru servicii de 
reclamă şi publicitate

Orice persoană care beneficiază de 
servicii de reclamă şi publicitate în 
România, cu excepţia serviciilor de 
reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloace de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. Taxa se plăteşte de către 
prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate

10 Taxa hotelieră Unităţile de cazare

10 Depunerea Declaraţiei de 
menţiuni privind anularea 
înregistrării de TVA în cazul 
persoanelor impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul 
unui an calendaristic nu 
depăşesc plafonul de scutire 
prevăzut la art. 152 din Codul 
fiscal, calculat proporţional 
cu perioada scursă de la 
începutul anului pentru 
perioada fiscală precedentă.

Formular 096

Persoana impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA conform art. 153 din 
Codul fiscal, care în cursul unui an 
calendaristic nu depăşeşte plafonul de 
scutire prevăzut pentru întreprinderi 
mici, conform art. 152 alin. (1), 
respectiv alin. (5) din Codul fiscal

15 Declaraţia Intrastat pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 
-  sunt înregistraţi în scopuri de taxă 

pe valoare adăugată (au cod de 
identificare fiscală) 

-  realizează schimburi de bunuri 
cu alte state membre ale Uniunii 
Europene

-  valoarea totală anuală a schimburilor 
de bunuri pentru fiecare din cele 
două fluxuri, introduceri respectiv 
expedieri, depăşeşte pragul valoric 
Intrastat stabilit pentru fiecare an
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Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Data Obligaţia Categorii de contribuabili Note

16 Impozitul pe spectacole Orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă 
în România

16 Depunerea Situaţiei 
produselor eliberate pentru 
consum în luna de raportare 
pentru luna precedentă 

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

16 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind livrările 
de combustibil destinat 
utilizării exclusiv pentru 
aviaţie / navigaţie pentru luna 
precedentă

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

16 Depunerea on-line a 
jurnalelor privind achiziţiile 
/ livrările de combustibil 
destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie / navigaţie 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
certificate de autorizare pentru 
aprovizionarea aeronavelor şi 
antrepozitele fiscale care fac 
alimentarea aeronavelor / distribuitorii 
autorizaţi în calitate de utilizatori finali 
care aprovizionează nave

16 Depunerea Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţia şi utilizarea 
alcoolului etilic şi a produselor 
alcoolice pentru luna 
precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţie de utilizator final

16 Depunerea Situaţiei privind 
achiziţia şi utilizarea 
produselor energetice în 
regim de scutire de accize 
pentru luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final pentru 
aprovizionare cu produse energetice 
şi energie electrică utilizate pentru 
menţinerea capacităţii de producţie, 
pentru producţia combinată sau ca 
aditivi la cocsul utilizat în furnale sau 
alte agregate industriale
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16 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi livrările de 
produse accizabile pentru 
luna precedentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii 
fiscali pentru livrări şi achiziţii 
intracomunitare de produse accizabile

16 Depunerea on-line a Situaţiei 
centralizatoare privind 
achiziţiile şi utilizările de 
produse energetice pentru 
luna precedentă

Operatorii economici care deţin 
autorizaţii de utilizator final
 

16 Transmiterea on-line a 
Situaţiei privind operaţiunile 
desfăşurate în antrepozitul 
fiscal de producţie şi de 
depozitare pentru luna 
precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru 
producţie şi pentru depozitare 

16 Depunerea Evidenţei 
achiziţionării, utilizării şi 
returnării marcajelor pentru 
luna precedentă 

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

16 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate către 
FNUASS pentru trimestrul IV 
2013

Persoanele care desfăşoară activităţi 
independente, asupra venitului estimat 
 
Persoane care realizează venituri din 
agricultură şi silvicultură, cu excepţia 
celor care au calitatea de angajator sau 
care desfăşoară activităţi independente, 
sub nivelul salariului minim brut pe 
ţară. Contribuţia se stabileşte asupra 
sumei reprezentând o treime din 
salariul minim brut pe ţară, pentru 
fiecare lună
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16 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţii sociale pentru 
şomaj pentru luna precedentă

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

20 Efectuarea plăţilor anticipate 
privind impozitul pe venit 
aferente trimestrului IV 2013

Contribuabilii care realizează venituri 
din activităţi independente, din cedarea 
folosinţei bunurilor, cu excepţia 
veniturilor din arendare

20 Depunerea Declaraţiei 
recapitulative privind livrările 
/ achiziţiile / prestările 
intracomunitare de bunuri 
/ servicii pentru luna 
precedentă Formular 390

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de 
TVA conform art. 153 sau 153 care 
au efectuat în luna de raportare livrări, 
achiziţii intracomunitare de bunuri şi 
/ sau servicii, sau livrări de bunuri în 
cadrul unei operaţiuni triunghiulare 
pentru care exigibilitatea a intervenit în 
luna de raportare

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

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

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

Asiguraţii în sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale 
care se regăsesc în una dintre situaţiile 
menţionate în L 263/2010
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20 Depunerea Decontului de 
taxă pe valoarea adăugată 
Formular 300 pentru luna 
precedentă

Persoanele impozabile înregistrate ca 
plătitori lunar de TVA conform art. 153

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

Persoanele impozabile care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA şi care 
nu trebuie să se înregistreze conform 
art. 153 care au efectuat în luna 
precedentă achiziţii intracomunitare 
de bunuri pentru care sunt înregistrate 
conform art. 1531, mijloace de 
transport noi, second hand pentru care 
se datorează taxa în România şi / sau 
produse accizabile, indiferent dacă 
sunt sau nu înregistrate conform art. 
1531 sau alte operaţiuni pentru care 
sunt persoanele obligate la plata taxei 
conform art. 150, alin.(2) – (6)

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

Persoanele impozabile înregistrate 
în scopuri de TVA în România pentru 
toate livrările de bunuri, prestările 
de servicii şi achiziţiile de bunuri şi 
servicii realizate pe teritoriul României, 
către / de la alte persoane impozabile 
înregistrate în scopuri de TVA în 
România

20 Plata impozitului pe 
reprezentanţă, tranşa a II a

Persoanele juridice străine cu 
reprezentanţă în România
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20 Depunerea Declaraţiei 
privind obligaţiile de plată 
a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
Formular 112 pentru luna 
precedentă 
 -  Calcularea şi virarea 

pentru luna precedentă a 
impozitului pe venitul din 
salarii si a contribuţiilor 
sociale datorate de angajat 
şi angajator

Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, cu excepția 
următoarelor categorii care depun 
declarația trimestrial (dacă nu şi-au 
exprimat opțiunea pentru depunerea 
lunară şi în cursul trimestrului nu a 
încetat calitatea de asigurat a unei 
persoane si nu s-a beneficiat de 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate):
-  microîntreprinderi, asociații, 

fundații sau alte entități fără scop 
patrimonial, persoane juridice, cu 
excepția instituțiilor publice, care 
în anul anterior au avut un număr 
mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

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

-  persoanele fizice autorizate şi 
întreprinderile individuale, precum 
şi persoanele fizice care exercită 
profesii libere şi asocierile fără 
personalitate juridică constituite între 
persoane fizice, care au, potrivit legii, 
personal angajat pe bază de contract 
individual de muncă
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20 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată la bugetul 
de stat Formular 100 privind:
-  Calcularea şi virarea 

impozitului pe venitul 
persoanelor fizice pentru 
luna precedentă

 
 
 
Contribuabilii persoane juridice sau 
fizice care reţin la sursă impozitul 
pe venit, altul decât cel pe salarii 
(de exemplu, impozit pe venituri 
din arendă, dividende distribuite 
persoanelor fizice, dobânzi, câstiguri 
din operaţiuni de vanzare-cumpărare de 
valută la termen, impozit pe veniturile 
din alte surse). Se declară şi impozitul 
pe veniturile obţinute din România de 
nerezidenţi

-  Vărsăminte de la 
persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap 
neîncadrate

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

-  Accizele pentru luna 
precedentă

Orice plătitor de accize cu excepţia 
destinatarului înregistrat care primeşte 
doar ocazional produse accizabile

 
-  Declararea impozitului pe 

ţiţeiul din producţia internă 
pentru luna precedentă

Orice operator economic, plătitor de 
impozit la ţiţeiul din producţia internă

-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
dividende

Persoana juridică română care plăteşte 
dividende către o persoană juridică / 
fizică română / străină în cursul lunii 
noiembrie 2013
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-  Reţinerea, declararea 
şi plata impozitului pe 
veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi

Rezidentul care plăteşte un venit 
impozabil conform prevederilor Titlului 
V din Codul Fiscal către un nerezident 
în cursul lunii noiembrie 2013

20 Depunerea Declaraţiei privind 
obligaţiile la Fondul de Mediu 
şi plata obligaţiilor privind:
-  Contribuţia de 3% din 

veniturile realizate din 
vânzare deşeuri şi bunuri 
destinate dezmembrării

-  Taxele pentru emisiile de 
poluanţi în atmosferă

-  Contribuţia de 2% din 
valoarea substanţelor 
clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu

Operatorii economici colectori şi / sau 
valorificatori de deşeuri

Operatorii economici deţinători de 
surse staţionare a căror utilizare 
afectează mediul

Operatorii economici care le introduc 
pe piaţa naţională

20 Depunerea Declaraţiei 
privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor 
de plată către bugetul 
asigurărilor sociale pentru 
luna precedentă

Plătitorii de venit, pentru asiguraţii care 
obţin venituri de natură profesională, 
altele decât cele de natură salarială, 
din drepturi de autor şi drepturi conexe 
sau din desfăşurarea activităţii în baza 
contractelor / convenţiilor încheiate 
potrivit Codului Civil

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

Asiguraţii care au încheiat contract 
de asigurare pentru concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate
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20 Efectuarea plăţii cotei de 
contribuţie pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale 
pentru luna în curs

Asiguraţii care au încheiat opţional un 
contract cu CNPP 

20 Depunerea Notificării privind 
încetarea aplicării sistemului 
TVA la încasare
Formular 097

Persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA conform art. 153, care 
au obligaţia să notifice organele fiscale 
cu privire încetarea aplicării acestui 
sistem, potrivit art. 1563 alin. (12)



Persoane de contact:

Venkatesh Srinivasan, Partener
Director al Departamentului  
de Asistenţă fiscală şi juridică
venkatesh.srinivasan@ro.ey.com

Jean-Marc Cambien, Partener
Asistenţă fiscală privind  
impozitele indirecte
jean-marc.cambien@ro.ey.com

Alexander Milcev, Partener
Asistenţă fiscală privind  
impunerea internaţională
alexander.milcev@ro.ey.com

Adrian Rus, Director
Asistenţă fiscală privind  
prețurile de transfer 
adrian.rus@ro.ey.com

Dragoș Radu, Partener
Director al departamentului  
de Asistență juridică
dragos.radu@ro.ey.com

Această publicaţie conţine informaţii 
sumarizate şi este destinată exclusiv îndrumării 
generale, având un caracter informativ. Se 
recomandă apelarea la asistenţă profesională 
specializată înainte de a intreprinde orice 
acţiune în baza ei.

Nici EYGM Limited şi nici o altă entitate din 
Ernst & Young la nivel global nu poate fi ţinută 
responsabilă pentru pierderile suferite de orice 
persoană care acţionează sau care încetează 
acţiunile ca rezultat al oricărui conţinut din 
această publicaţie. Pentru orice problemă 
specifică, se recomandă apelarea la asistenţă 
specializată.

Această publicaţie reflectă informaţiile în 
vigoare la data de 21 ianuarie 2013.
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