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COMUNICAT DE PRESA
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa reaminteşte contribuabililor interesaţi
că, luni, 27 ianuarie 2017, inclusiv, este ultima zi in care se pot depună la administraţiile financiare
teritoriale, următoarele declaraţii:
- Formular 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane
juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Se completează, pentru anul 2017, de
persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art.47 din Legea nr.227/2015, pentru modificarea sistemului de impunere.
- Formular 100 - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, sau
alte termene, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective.
- Formular 101 – Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent. Se depune
pentru anul fiscal 2016 de către: organizaţiile nonprofit; contribuabilii care obţin venituri majoritare din
cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură; Se depune pentru profitul
impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017 de către persoanele juridice române plătitoare de
impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.47 din Legea
nr.227/2015.
- Formular 224-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de
către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române
angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile
aferente lunii ianuarie 2017.
- Formular 300-Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile
aferente lunii ianuarie.
- Formular 301-Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii
menţionaţi în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.
- Formular 306 – Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau
anului calendaristic pentru anul curent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.
Formular
307-Declaraţie
privind
sumele
rezultate
din
ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea TVA. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6),
art.270 alin. (7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) si g) din Legea nr.227/2015.
- Formular 311-Declaraţie privind T.V.A. colectată, datorată de către persoanele impozabile
al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316, alin.(11) lit.a)-e) şi lit.g)
sau h) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror
cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.316 alin (11).lit.a) - e) şi lit.h) sau g) din
Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A., livrări şi/sau
achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata T.V.A.
- Formular 390 VIES – Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare de bunuri pentru luna ianuarie 2017. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în
scopuri de T.V.A. conform art.316 sau 317 din Legea nr.227/2015.
- Formular 097 – Notificare pentru încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare. Se
depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele
impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
Nedepunerea în termen a acestor declaraţii se sancţionează conform Codului de procedură
fiscală.
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