
 
 
 
MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Ia�i 
Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Suceava 
 
 
Stimate contribuabil, 
 
        Dorind sa venim in intampinarea nevoilor dumneavoastra de informare si 
pentru a incuraja conformarea voluntara la plata obligatiilor fiscale ce va revin fata 
de buget, va transmitem urmatoarele materiale informative. 
 
 
Tratament fiscal:  
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   Temei legal :Legea   Nr. 193 din 17 mai 2006 
privind acordarea tichetelor cadou �i a tichetelor de cre�� si Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal 
 

Pentru ce se acorda: Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de 
marketing, studiul pie�ei, promovarea pe pie�e existente sau noi, pentru protocol, 
pentru cheltuielile de reclam� �i publicitate, precum �i pentru cheltuieli 
sociale. 
 
 

      TICHETE CADOU ACORDATE SALARIATILOR 
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Limita de 150 lei se aplic� separat pentru cadourile, inclusiv 
tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prev�zute, 
pentru fiecare angajat �i pentru fiecare copil minor al angajatului, 
chiar �i în cazul în care p�rin�ii lucreaz� la acela�i angajator.  
Partea care dep��e�te limita de 150 lei reprezint� venit impozabil din 
salarii. 
 14. (1) Venitul brut lunar din salarii reprezint� totalitatea veniturilor 
realizate într-o lun� conform art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal de o 
persoan� fizic�, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora 
sau de forma sub care sunt acordate. (4) Valoarea tichetelor de mas�, 
tichetelor de cre��, tichetelor cadou, voucherelor de vacan��, acordate potrivit 
legii, luat� în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este 
valoarea nominal�. Veniturile respective se impoziteaz� ca venituri din salarii 
în luna în care acestea sunt primite. 
 
Pentru contravaloarea tichetelor cadou care se incadreaza la 
venituri neimpozabile nu se datoreaza nici contributii sociale 
obligatorii.. 
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TICHETE CADOU OFERITE ALTOR PERSOANE CARE NU 
SUNT SALARIATI 

 

  Aceste venituri sunt impozabile (din punct de vedere al impozitului pe venit)  
si se acorda pentru  campanii de marketing, studiul pie�ei, promovarea pe 
pie�e existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclam� �i 
publicitate. 

Din punct de vedere al impozitului pe venit sunt considerate „venituri din alte 
surse” si se impoziteaza cu o cota de 16% aplicat la venitul brut. 

Termen de declarare si plata: Se declara in D-100 si se achita pana la data de 25 
a lunii urmatoare platii contravalorii tichetelor. 

 

Sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil  

 Temei legal –Legea 227/2015 privind Codul fiscal art. 25 si 114 
Venituri din alte surse 
 
    34. (1) În aplicarea art. 114 alin. (1) din Codul fiscal, în aceast� categorie se 
includ, de exemplu, urm�toarele venituri realizate de persoanele fizice: 
f) tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei rela�ii generatoare 
de venituri din salarii; 
 
 
 
 
 
 
 



       In luna mai  2016 este termen pentru depunerea declara�iilor 
fiscale �i efectuarea pl��ii obliga�iilor fiscale datorate. 
 
Enumer�m principalele formulare cu termen de depunere  03.05.2016 
�i  30.05.2016: 
 
 

 Formularul:604 
OBLIGATIA : Persoanele fizice care nu realizeaz� venituri 
 
TERMENUL : 15 zile de la data de când nu se mai realizeaz� venituri 
 
BAZA LEGALA : Legea 227/2015 art. 180 alin. (1) OPANAF 3743/2015 
 

 Declaratii inregistrare /mentiuni: 
  -010 Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru 
persoane juridice, asocieri �i alte entit��i f�r� personalitate 
juridic� Formular 010 

     - 020 Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru 
persoanele fizice române Formular 020 

         - 070 Declara�ie de înregistrare fiscal�/Declara�ie de men�iuni pentru 
persoanele fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent sau 
exercit� profesii libere Formular 070 
 
TERMENUL : 30 de zile de la data înfiin<�rii/ data eliber�rii actului legal de func<ionare/ 
data începerii activit�<ii/ data ob<inerii primului venit/ data dobândirii calit�<ii de 
angajator, dup� caz, sau 15 zile de la data modific�rii ulterioare a datelor declarate ini<ial 
 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- 010 - Se completeaz� de persoanele juridice, asocierile �i alte entit��i f�r� 
personalitate juridic�. Declara�ia de înregistrare se completeaz� la înfiin�are, 
iar declara�ia de men�iuni se completeaz� cînd se modific� datele declarate 
anterior. Se utilizeaz� la atribuirea codului de identificare fiscal� �i eliberarea 
certificatului de înregistrare fiscal�, precum �i la actualizarea informa�iilor. 

- - 020 - Se completeaz� de persoanele fizice, altele decât cele care desf��oar� 
activit��i economice în mod independent sau exercit� profesii libere. Se 
utilizeaz� la atribuirea codului de identificare fiscal� �i eliberarea 
certificatului de înregistrare fiscal�, precum �i la actualizarea informa�iilor. 



- - 070 - Se completeaz� de contribuabilii persoane fizice care desf��oar� 
activit��i economice în mod independent sau exercit� profesii libere. Sunt 
excepta�i contribuabilii care desf��oar� exclusiv activit��i într-o form� de 
asociere. 

BAZA LEGALA : 
- Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1) 
 
 

 Situatii financiare ONG 
 

TERMENUL :             mar<i 3 mai 
 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
     -   Institu�iile publice, asocia�iile �i celelalte persoane juridice cu �i f�r� scop 
patrimonial Subunit��ile f�r� personalitate juridic�, cu sediul în str�in�tate, care 
apar�in persoanelor prev�zute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul în 
România, precum �i subunit��ile f�r� personalitate juridic� din România care 
apar�in unor persoane juridice cu sediul în str�in�tate 
      
BAZA LEGALA : 
           Legea 82/1991 art. 36  OMFP 65/2015 
 

  Formular 120 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
- Operatorii economici pl�titori de accize 
  

BAZA LEGALA : 
     -  Legea 227/2015 art.346 alin.(4) �i art.445 lit.c)  OPANAF 1950/2012 
 
 

TERMENUL : mar<i 3 mai 
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TERMENUL : luni 9 mai 
 

OBLIGATII DECLARATIVE CU TERMENUL: 10 Mai 
 Formularul “096” 

 
 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din 
Legea 227/2015, care nu au dep��it plafonul de scutire �i care doresc s� fie 
scoase din eviden�a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 

 
BAZA LEGALA : 
          - Legea 227/2015 art.310 alin.(7)    OPANAF 1768/2012 
 

�

 
OBLIGATII  DECLARATIVE CU TERMENUL; luni 16 mai 
 

  Situa�ia centralizatoare privind achizi�iile/utiliz�rile de produse 
accizabile �i livr�rile de produse finite rezultate în luna ... anul ..., 
pentru luna precedent� (Anexa nr.26 din normele metodologice de 
aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Operatorii economici care de�in autoriza�ii de utilizator final (produse 
energetice) 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.394 �i art.398  HG 1/2016 titlul VIII pct.63 �i pct.97 
alin.(1) 

 
 Situa�ia centralizatoare privind achizi�iile �i livr�rile de produse accizabile 
pentru luna precedent� (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Destinatarii înregistra�i �i reprezentan�ii fiscali pentru achizi�iile �i livr�rile 
de produse accizabile. 



 
BAZA LEGALA : 
     -  Legea 227/2015 art.375 alin.(1)  HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2) 
 
 
 
 

 Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de produc�ie 
de alcool �i b�uturi spirtoase pentru luna precedent� (Anexa nr.12 din 
normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul 
fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
      - Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie produse accizabile 
 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) 
 

 
 Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de produc�ie 
de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna 
precedent� (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI :  
          - Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie produse accizabile 
 
BAZA LEGALA : 
         - Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)  HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) 
 

  Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de produc�ie 
de bere pentru luna precedent� (Anexa nr.14 din normele metodologice de 
aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
    -   Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie produse accizabile 
 
BAZA LEGALA : 
         - Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)  HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) 
 



 -Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de produc�ie 
tutunuri prelucrate pentru luna precedent�(Anexa nr.15 din normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
      - Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie produse accizabile 
BAZA LEGALA : 
        - Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2) 
 
 
 
 

 Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de produc�ie 
de produse energetice pentru luna precedent� (Anexa nr.16 din normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
      - Antrepozitarii autoriza<i pentru produc<ie produse accizabile 
BAZA LEGALA : 
    -   Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l)  HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2 
 

 Situa�ia privind opera�iunile desf��urate în antrepozitul fiscal de depozitare 
pentru luna precedent� (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)  

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
      - Antrepozitarii autoriza�i pentru depozitare produse accizabile 
BAZA LEGALA : 
      - Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2 
 

 Depunerea jurnalelor pentru luna precedent� privind livr�rile de combustibil 
destinat utiliz�rii exclusiv pentru avia�ie (Anexa nr.29 din normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau 
naviga�ie (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor 
titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
        - Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie/ depozitare 
BAZA LEGALA : 



- Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) =i lit.b)  HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), 
pct. 93 alin.(8) =i (10) 

 Depunerea jurnalelor pentru luna precedent� privind achizi�iile/livr�rile de 
combustibil destinat utiliz�rii exclusiv pentru avia�ie(Anexa nr.30 din 
normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul 
fiscal) sau naviga�ie (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)  

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
       - Antrepozitarii autoriza<i pentru depozitare  
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) =i lit.b)  HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), 
pct. 93 alin.(8) =i (10) 

 
 

 Depunerea Situa�iei centralizatoare privind livr�rile de produse accizabile în 
luna ... anul ..., pentru luna precedent� (Anexa nr.21 din normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
    -   Operatorii economici care de�in autoriza�ii de expeditor înregistrat 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.383 alin.(3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3) 
 

 Depunerea Eviden�ei achizi�ion�rii, utiliz�rii �i return�rii marcajelor pentru 
luna precedent�(Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a 
prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
       - Antrepozitarii autoriza�i, destinatarii înregistra�i �i importatorii autoriza�i de 
produse supuse marc�rii 
BAZA LEGALA : 
        - Legea 227/2015 art.424 alin.(5)   HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2) 
 
 
 

 
     OBLIGATII FISCALE  DE PLATA CU TERMENUL :  
                             miercuri 25 mai 

 



 Plata impozitului re<inut la surs� în luna precedent� 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
                     - Pl�titorii urm�toarelor venituri: 
                                        - din drepturi de proprietate intelectual�; 
                                        - din contracte/conven�ii civile �i de agent; 
                                        - expertiz� contabil� �i tehnic�, judiciar� �i extrajudiciar�; 
                                        - ob�inute de o persoan� fizic� dintr-o asociere cu o 
persoan� juridic� care nu genereaz� o persoan� juridic�; 
                                        - din premii �i jocuri de noroc; 
                                        - ob�inute de nereziden�i; 
                                        - din alte surse 
 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) =i (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), 
art.224 alin.(5) =i (6) 

 
 

 Plata impozitului pe construc<ii, rata I. 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
- a) persoanele juridice române, cu excep<ia institu<iilor publice, 

institutelor na<ionale de cercetare-dezvoltare, asocia<iilor, funda<iilor =i 
a celorlalte persoane juridice f�r� scop patrimonial, potrivit legilor de 
organizare =i func<ionare; 
b) persoanele juridice str�ine care desf�=oar� activitate prin intermediul 
unui sediu permanent în România; 
c) persoanele juridice cu sediu social în România înfiin<ate potrivit 
legisla<iei europene  

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.499 , OPANAF 1950/2012 
 

 
 OBLIGATII DECLARATIVE  CU TERMENUL :miercuri 25 mai 

 
 
        Declara<ia privind obliga<iile de plat� la bugetul de stat Formular 100 
                        - lunar  
                       - alte termene 



 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
           - Contribuabilii prev�zu�i în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 
1, par. 1.1 
           - Contribuabilii prev�zu�i în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 
1, par. 1.3 
BAZA LEGALA : 
         OPANAF 1950/2012 
 

 Declara�ia privind obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe 
venit �i eviden�a nominal� a persoanelor asigurate pentru luna 
precedent� Formular 112  

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
     -  Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 
acestora, institu�iile prev�zute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum �i 
persoanele fizice care realizeaz� în România venituri din salarii sau asimilate 
salariilor de la angajatori din state care nu intr� sub inciden�a legisla�iei europene 
aplicabile în domeniul securit��ii sociale, precum �i a acordurilor privind sistemele 
de securitate social� la care România este parte. 
      - Persoanele fizice �i juridice care au calitatea de angajatori, precum �i entit��ile 
asimilate angajatorului, care au calitatea de pl�titori de venituri din activit��i 
dependente. 
      - Institu�iile publice care calculeaz�, re�in, pl�tesc �i suport� contribu�ii sociale 
obligatorii în numele asiguratului. 
     - Orice pl�titor de venituri de natur� salarial� sau asimilate salariilor 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.147 alin.(1) =i alin.(2) OMFP 1045/2012 
  

 
 Depunerea declara�iilor privind veniturile realizate din România sau din 
str�in�tate, dup� caz, pentru fiecare categorie �i surs� de venit, pentru anul 
precedent  Formular 200 
 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
- Persoane fizice care au realizat, venituri din activit��i independente, venituri 

din cedarea folosin�ei bunurilor (f�r� arendare), venituri din activit��i 
agricole, din silvicultur� �i piscicultur�, câ�tiguri rezultate din transferul 



dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, opera�iuni de vânzare -
cump�rare de valut� la termen, pe baz� de contract, câ�tigul/pierderea din 
orice alte opera�iuni de acest gen. 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.122, OMEF 2371/2007 , OPANAF 52/2012 
 
 

 Depunerea declara�iilor privind veniturile realizate din România sau din 
str�in�tate, dup� caz, pentru fiecare categorie �i surs� de venit, pentru anul 
precedent  - Formular 201  

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
      - Contribuabilii care au realizat venituri din str�in�tate: profesii libere, 
activit��i comerciale, drepturi de proprietate intelectual�, cedarea folosin�ei 
bunurilor, dividende, dobânzi, premii �i jocuri de noroc, câ�tiguri din transferul 
titlurilor de valoare, alte venituri din investi�ii, pensii, precum �i alte venituri aflate 
în str�in�tate. Declara�ia se depune �i de c�tre persoanele fizice care îndeplinesc 
condi�iile de reziden�� prev�zute la art. 7 alin. (1) pct. 28 lit. b) sau lit. c) din Legea 
nr.227/2015 timp de 3 ani consecutivi. 
 
BAZA LEGALA : 
       Legea 227/2015 art.130 alin.(4) ,OMEF 2371/2007 , OPANAF 52/2012 
 

 Formular 230 
 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele fizice care realizeaz� venituri din salarii =i asimilate 
acestora, în urm�toarele situa<ii: 
- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse 
private conform Legii nr. 376/2004 =i solicit� restituirea acestora; 
- opteaz� pentru virarea unei sume reprezentând pân� la 2% din 
impozitul anual pentru sus<inerea entit�<ilor nonprofit care se 
înfiin<eaz� =i func<ioneaz� în condi<iile legii sau a unit�<ilor de cult, 
precum =i contribuabilii care solicit� deducerea din veniturile 
impozabile din salarii, ob<inute la func<ia de baz�, a cheltuielilor 
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, 
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. 

  



BAZA LEGALA : 
- Legea 227/2015 art.79 alin.(1),OPANAF 4018/2014 

 
 Formular 220 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi �i cei care au realizat 
venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum �i cei care, din 
motive obiective, estimeaz� c� vor realiza venituri care difer� cu cel pu�in 
20% fa�� de anul fiscal anterior . 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art. 220 alin.(3) , OPANAF 52/2012 
  

 Formular 221 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI  
- Contribuabilii care ob<in venituri din activit�<i agricole, conform art. 

103 alin.(1) Legea nr.227/2015. 
 

BAZA LEGALA : 
- Legea 227/2015 art.107 alin.(2) ,OPANAF 530/2014 
  

 
 Declara�ia privind veniturile estimate pentru asocierile f�r� personalitate 
juridic� �i entit��ile supuse regimului transparen�ei fiscale pentru anul în curs 
Formular 223 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Se depune de c�tre asociatul desemnat prin contract de asociere �i se 
completeaz� în cazul asocia�iilor f�r� personalitate juridic�, constituite între 
persoane fizice care realizeaz� venituri din activit��i independente - 
comerciale �i profesii libere, inclusiv din activit��i adiacente, venituri din 
activit��i agricole pentru care venitul net anual se determin� în sistem real pe 
baza contabilit��ii în partid� simpl�, precum �i venituri din silvicultur� �i 
piscicultur�. 
Declara�ia se depune �i în cazul persoanelor fizice care ob�in venituri dintr-o 
activitate desf��urat� într-o form� de organizare cu personalitate juridic� 



(SPRL) constituit� potrivit legii speciale �i care este supus� regimului 
transparen�ei fiscale. 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.220 alin.(3) ,OPANAF 52/2012 
 

 
 -  Declara�ia privind veniturile sub form� de salarii din str�in�tate ob�inute 
de c�tre persoanele fizice care desf��oar� activitate în România �i de c�tre 
persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice �i posturilor 
consulare acreditate în România pentru luna precedent�   Formular 224 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele fizice care ob<in salarii din str�in�tate pentru activit�<i în 
România =i persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice 
=i posturilor consulare acreditate în România. 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.82 alin.(2) , OPANAF 3622/2015 
 

 
 Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� - Formular 300 

  
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 
nr.227/2015 .Lunar, trimestrial, semestrial, anual - dup� caz (vezi instruc�iunile 
de completare din formular). 

  
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.323 alin.(1) , OPANAF 1790/2012 
 
 

 Decontul special de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru luna precedent� 
Formular 301 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele men<ionate în instruc<iunile de completare a formularului, 
pentru fiecare sec<iune. 

 



BAZA LEGALA : 
- Legea 227/2015 art.324 alin.(2) ,OPANAF 30/2011 

 
 

 Declara<ia  privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea 
ad�ugat� Formular 307 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele impozabile prev�zute la art. 280 alin.(6), art. 270 alin. (7), 
art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a) - e) =i g) din Legea nr.227/2015 

 
BAZA LEGALA : 

- OPANAF 2223/2013 
 
 

 Declara�ia privind taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� datorat� de c�tre 
persoanele impozabile al c�ror cod de înregistrare în scopuri de tax� pe 
valoarea ad�ugat� a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) â€� e), lit.g) 
sau lit. h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Formular 311 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele impozabile al c�ror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 
alin. (11) lit. a) â€� e), lit g) lit. h) din Legea nr.227/2015 =i care 
efectueaz� în perioada în care nu au cod valid de TVA, livr�ri =i/sau 
achizi<ii /prest�ri de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. 

 
BAZA LEGALA : 

- OPANAF 632/2015 
 
 

 Declara<ia recapitulative privind livr�rile /achizi<iile /prest�rile 
intracomunitare de bunuri pentru luna precedent� Formular 390 VIES. 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Contribuabilii înregistra<i în scopuri de TVA conform art. 316 sau 
art.317 din Legea nr.227/2015 

 
BAZA LEGALA : 

- Legea 227/2015 art.325  ,OPANAF 3162/2011 



 
 Declara�ia informativ� privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe 
teritoriul na�ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA" Formular 
394. 

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform 
art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. 
(1), (2), (6) �i (7) din Legea nr.227/2015, pentru opera�iuni impozabile în 
România conform art. 268 alin. (1) din Legea nr.227/2015. 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform 
art. 316 din Legea nr.227/2015, care realizeaz� în România, de la persoane 
impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achizi�ii de bunuri 
sau servicii taxabile. 

 
BAZA LEGALA : 

- OPANAF 3769/2015 
 

 Formular 097 
 

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
- Persoanele impozabile care dep�=esc plafonul de 2.250.000 lei; 

Persoanele impozabile care renun<� la aplicarea sistemului TVA la 
încasare. 

 
BAZA LEGALA : 

- OPANAF 3884/2013 
 
 
OBLIGATII DECLARATIVE CU TERMENUL : LUNI  30 mai 
 
OBLIGATIA : 

- Depunerea situa<iilor financiare, pentru anul 2015 (software de 
asisten<�)  

 
CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI : 
-  Societ��ile comerciale, societ��ile/companiile na�ionale, regiile autonome, 
institutele na�ionale de cercetare-dezvoltare, subunit��ile f�r� personalitate juridic� 
din România care apar�in unor persoane juridice cu sediul în str�in�tate, cu 



excep�ia subunit��ilor de societ��i rezidente în state apar�inând Spa�iului Economic 
European 
 
 
BAZA LEGALA : 

- Legea 82/1991 art. 36  , OMFP 79/2014 
 
 
 
Cu stim�, 
Petrica ROPOTA 
�ef Administra�ia Jude�ean� 
a Finan�elor Publice SUCEAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 


