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    INTALNIRI CU CONTRIBUABILII IN LUNA MARTIE 2019                                
                                                                                                                                                                                                       Anexa 1 

Nr. 
crt. 

Denumirea structurilor 
care organizează întâlnirea 

Tematica ce va fi prezentată în luna martie   Data/ora 
organizării 
întâlnirii în    
luna MARTIE 

Locaţia 
 
 
 
 

 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administraţia Sectorului 1 
a Finanţelor Publice 
 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice".                                                                                                                           
2. Ordinul nr. 167/2019 pentru modificarea si 
completarea OPANAF nr. 2856/2017 privind 
stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului 
fiscal in cazul inregistrarii in scopuri de TVA, 
pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea 
riscului fiscal pentru persoanele impozabile care 
solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit 
art. 316 alin. (1) lit. a)  si  c) si alin. (12) lit. e) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
aprobarea  Procedurii de inregistrare, la cerere, 

 
11.03.2019 
 
    14,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, 
cam. 319 
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in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit 
art. 316 alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea  
Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in 
scopuri de TVA  a persoanelor impozabile care 
prezinta risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. 
(11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 

Directia Generala 
Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti 
 
 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice".                                                                                                               
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul 
"Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice 
sijuridice.                                                                                                           
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea 
Procedurii de inregistrarea contractelor de 
locatiune, precum si a modelului si continutului 
formularului "Cerere de inregistrare a 
contractelor de locatiune". 

 
 
2. 
 
 
 

 
 
Administraţia Sectorului 2 
a Finanţelor Publice 
 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice".                                                                                                 
2. OMFP  nr. 611/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile 
de plata a contributiilor sociale, impozitului pe 
venit si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate (D112).              

 
 
12.03.2019 
 
 14,00 

 
 
Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, 
cam. 319 
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Directia Generala 
Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice".                                                                                                               
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul 
"Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice 
si juridice.                                                                                                           
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea 
Procedurii de inregistrarea contractelor de 
locatiune, precum si a modelului si continutului 
formularului "Cerere de inregistrare a 
contractelor de locatiune". 

 

Direcția Generală 

Regională a Finanțelor 
Publice Bucureşti - 
Serviciul Ajutor de Stat, 
Practici Neloiale si Preturi 
Reglementate 
 

 
1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 
avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu 
impact major in economie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, catre agentii economici. 
 

 


