
Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna ianuarie 2014
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov anunta publicarea pe site-ul institutiei, respectiv
http://bv.finantepublice.ro, la sectiunea Calendar obligatii fiscale, a calendarului obligatiilor fiscale pentru
luna ianuarie 2014. Administratia judeteana a Finantelor Publice Sibiu este in subordinea DGRFP
Brasov, iar obligatiile sunt aceleasi si pentru Sibiu. 
  
  Astfel, data de 10 ianuarie 2014 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 "Declaratie de
mentiuni ", de catre platitorii de TVA, care au avut in 2013 ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si
au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna decembrie 2013 (pentru schimbarea perioadei
fiscale din trimestru in luna, incepand cu luna ianuarie 2014), de asemenea pentru depunerea "
Declaratiei de mentiuni " - formular 010, 070 sau 020, in vederea inregistr[rii in scopuri de TVA in urma
depasirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) in luna decembrie 2013, precum si
pentru depunerea formularului 096 "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de
TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,
care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal ",
de catre persoanele impozabile, a caror perioada fiscala este luna, care solicita scoaterea din evidenta ca
platitor de TVA in conditiile in care nu au depasit cifra de afaceri de 220.000 lei atat in anul 2013, cat si
in anul in curs pana la data solicitarii.
  
  Pana cel tarziu in 15 ianuarie 2014 este termen pentru depunerea formularului 220 " Declaratie privind
venitul estimat/norma de venit " de catre persoanele fizice care la sf]rsitul anului 2013 au realizat venituri
din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau
subinchiriere, bifandu-se casuta " venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria
veniturilor din activitati independente ", cu exceptia cazurilor in care aceste persoane au realizat si in anul
2013 venituri clasificate in aceasta categorie.
  
  Data de 27 ianuarie 2014 este ultima zi pentru majoritatea obligatiilor declarative si/sau de plata:
  
  - depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la
incasare ", de catre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare
si care se afla intr-una din urmatoarele situatii: au depasit plafonul de 2.250.000 lei in ultima perioada a
anului 2013 (in vederea radierii din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare) sau nu au
depasit plafonul de 2.250.000 lei dar renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare;
  
  - depunerea formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat " pentru
obligatiile de plata cu termen lunar, trimestrial si semestrial si plata acestor obligatii;
  
  - declararea (in formularul 100) si plata impozitului pe dividendele distribuite din profitul aferent anului
2012 conform situatiilor financiare aferente anului 2012 aprobate in anul 2013, dar care nu au fost platite
pana la 31 decembrie 2013 actionarilor/asociatilor persoane juridice dau fizice (cu exceptia scutirilor
prevazute la art. 36 alin. (4) si art. 117 lit. h) din Codul fiscal).

Cuvinte cheie: brasov  rent  bugetul de stat  cazul  codul fiscal  fisc  1 decembrie  cifra de afaceri
actionari  2012  persoane  bare  contracte de inchiriere  2013
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