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- termen limită pentru depunerea a patru formulare fiscale -

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman informează contribuabilii
că 20 ianuarie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor documente:
- formularul A4200 pentru raportarea de către utilizatorii caselor de marcat fiscale a
datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Anexa 11 la Normele metodologice pentru
aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
electronice de marcat fiscale aprobate prin H.G. nr. 479/2003, pentru luna Decembrie
2020;
- formularul F4109 “Declaraţie privind casele de marcat electronice fiscale neutilizate”,
de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale în situaţia în care există
aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generare de date,
în nici o zi din perioada de raportare, pentru luna Decembrie 2020;
- formularul anual 089 "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei
prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", de către persoanele
înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, stabilite în România
conform articolului 266 alineat (2), care au obținut licenţa de furnizare a energiei
electrice sau licenţa pentru activitatea traderului de energie electrică în perioada 1-31
decembrie a unui an calendaristic şi care îndeplinesc condiţia menţionată, respectiv
activitatea principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă
revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este
neglijabil. Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate
în anul calendaristic în care se depune această declarație.
- formularul 399 „Declaraţie specială de TVA Mini One Stop Shop” de către persoanele
impozabile stabilite/nestabilite în Uniunea Europeană, care prestează servicii de
telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către
persoane neimpozabile, şi care au optat pentru regimul special, indiferent dacă au fost
sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune
în perioada fiscală de raportare.

”Calendarul obligaţiilor fiscale" este un instrument de informare a contribuabililor,
care cuprind informaţii privind termenele limită de declarare a principalelor obligaţii
fiscale în luna ianuarie 2021.

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale
_2021.htm .
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