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COMUNICAT DE PRESA
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa informează contribuabilii interesaţi
ca marţi, 25 iulie 2017, este ultima zi in care se pot depune la administraţiile financiare
teritoriale, următoarele declaraţii, după caz:
- formular 097 - Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare,
- formular 100 - Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
- formularul 104 - Declarația privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor ;
- formular 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna sau trimestrul, după caz;
- formularul 208 - Declarația informative privind impozitul pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului I;
- formular 224 - Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute
de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România, aferente lunii iunie 2017;
- formular 300 - Decontul de taxă pe valoarea adăugată;
- formular 301 - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru luna precedentă
- formular 307- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/
regularizarea taxei pe valoarea adăugată;
- formular 311 - Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a
fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal;
- formular 390 VIES - Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările
intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie
2017;
- Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului II 2017;
- Efectuarea plății anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop
turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală (prima rată);
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.
În situaţia în care întâmpinaţi dificultăţi în rezolvarea unor probleme fiscale, puteţi să
transmiteţi un e-mail folosind formularul unic dedicat acestui scop, existent pe site, şi care
poate fi accesat direct la adresa: https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau vă stă la dispoziţie
atât Call- center-ul ANAF la numărul de telefon :031.403.91.60 cât şi Biroul de asistenta pentru
contribuabili la numărul de telefon 0243 234 239.
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