
Obligaţii declarative cu termene în luna februarie 2013 

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în 

luna februarie 2013, după caz, trebuie depuse la Fisc documentele 

precizate mai jos. 

Până la 7 februarie a.c. inclusiv: 

Până la 10 februarie a.c. inclusiv: 

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru 

persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, 

formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia 

să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului 

legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007; 

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru 

persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele 

fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi 

economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au 

obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii 

plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; OMEF nr. 262/2007; 

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru 

persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 

independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de 

către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 

independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se 

înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de 

scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

OMEF nr. 262/2007; 

- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de 

TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 

din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile 

înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală 

luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de 

TVA. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012. 



Până la 25 februarie a.c. inclusiv: 

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen 

lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie, 

formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012; 

- Declaraţie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de 

către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri 

majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, 

pomicultură şi viticultură Reglementare: art. 34 alin. (5) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012; 

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu 

termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2013, formular 

112. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012; 

Până la 28 februarie a.c. inclusiv: 

- Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 

câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. 

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri 

care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile 

cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. Declaraţia se completează şi se depune şi de 

către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul 

răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de 

investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi 

realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de 

valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul 

societăţilor închise. Reglementare: OPANAF nr. 1.913/2012; 


