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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Nu prea  am înțeles  despre  care  obligații  este
vorba ? 

Data  de  27  iunie  2016  reprezintă  termenul  scadent
pentru plata mai multor obligaţii fiscale, printre care, în
cazul persoanelor fizice, data menţionată reprezintă cel
de-al  doilea  termen  de  efectuare  a  plăţilor  anticipate
pentru cei care obţin venituri din activităţi independente,
din cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor
din arendarea bunurilor agricole), din activităţi agricole
impuse în  sistem real,  din  silvicultură şi  piscicultură.  
De asemenea, aceeaşi dată reprezintă şi termenul limită
la  care plătitorii  veniturilor  din drepturi  de proprietate
intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, din alte surse,
etc, au obligaţia plăţii impozitului reţinut la sursă, în luna
precedentă, pentru veniturile menţionate.
Dacă doriţi să aflaţi care sunt toate obligaţiile de plată
şi/sau declarative al căror termen scadent este data de
27 iunie 2016, vă sugerăm să accesaţi următorul link de
pe portalul ANAF :
:https://static.anaf.ro/.../Calendar_obligatii_fiscale...
, unde veţi găsi informaţiile solicitate. 

2 Mai  am  o  neclaritate:  știu  că  nu  e  în  tema
sesiunii,  dar  am  o  întrebare  pentru  prestări
servicii.  Este adevărat că nu e voie să se mai
dea chitanțe, ci doar bon fiscal și factură ? Decât
în caz că nu funcționează casa de marcat, sau
am înțeles eu greșit?

Problema  semnalata  de  dumneavoastra  este
reglementata de OUG nr 28/1999. În  principiu pentru
încasările  de  la  populație  se  emite  bon  fiscal,  cu
excepțiile  prevăzute  în  textul  actului  normativ.  Pentru
mai  multe  informații  puteți  apela  la  Call  Center  -
0314039160 sau puteți utiliza formularul de asistenta de
la urmatorul link:
https://www.anaf.ro/.../persoane_fizice/asistenta_prin_e
mail  .

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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