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Ianuarie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul 
calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2018 si a modului de determinare a acesteia
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)
- Depunerea declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii 
intracomunitare de bunuri in anul precedent (Formular 094)
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Impozit pe dividende
- Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat 
situatiile financiare anuale

Taxa Clawback
- Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul IV 2017

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220)

Impozit pe profit
- Depunerea notificarii privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit (Formular 012)
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Februarie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA 
care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Impozit pe profit
- Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent datorat de organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare 
din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura (Formular 101)

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit pentru anul precedent (Formular 205)
- Depunerea declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite pe beneficiari de venit 
nerezidenti pentru anul precedent

Impozit pe reprezentanta
- Depunerea declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante
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Martie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA 
care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in  Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de 
taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, 
obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate 
(Formular 112)

Impozit pe profit
- Declararea si plata impozitului pe profit pe anul precedent (Formular 101)

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
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Aprilie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care 
utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa 
pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Impozit pe profit
- Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului I 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
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Mai 2018

Situatii financiare
- Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2017 de catre institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA c
are utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa 
pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Clawback tax 
- Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2018

GDPR
- Intrarea in vigoare a Regulamentului General privind Protectia Datelor Personale (GDPR)

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)

Situatii financiare
- Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2017
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Iunie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in 
scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara 
taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta 
(Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod 
de inregistrare in scopuri de taxa 
pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, 
obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 
asigurate (Formular 112)

Impozit pe reprezentanta
- Plata impozitului pe reprezentanta, transa I
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Iulie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394) - pentru luna anterioara

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA 
care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa 
pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Impozit pe profit
- Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului II 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
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August 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA 
care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa 
pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

VAT
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
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Septembrie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri 
de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila 
in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta 
(Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare 
in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, 
obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 
persoanelor asigurate (Formular 112)
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Octombrie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394) - pentru luna anterioara

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care 
utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare 
in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate 
(Formular 112)

Impozit pe profit
- Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului III 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394)
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Noiembrie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri 
de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila 
in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta 
(Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare 
in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, 
obtinute de nerezidenti, din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a 
persoanelor asigurate (Formular 112)

Taxa Clawback
- Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2018
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Decembrie 2018

TVA
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394) - pentru luna anterioara

TVA
- Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care 
utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Formular 092)

Intrastat
- Depunerea declaratiilor Intrastat

TVA
- Depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (Formular 300)
- Depunerea declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta (Formular 390 VIES)
- Depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (Formular 301)
- Depunerea declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata (Formular 307)
- Depunerea declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare 
in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat (Formular 311)

Impozit cu retinere la sursa, impozit pe venit, contributii sociale si alte obligatii
- Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta (din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, obtinute de nerezidenti, 
din alte surse)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)
- Depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate 
(Formular 112)

Impozit pe profit
- Efectuarea platii anticipate privind impozitul pe profit, aferenta trimestrului IV 2017

VAT
- Depunerea declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (Formular 394) 

03

07

17

21

Decembrie

03.01.2019

S      D      L     Ma     Mi     J      V      S     D       L     Ma   Mi     J      V      S      D      L      Ma    Mi      J      V      S      D      L     Ma   Mi      J     V      S      D      L    



Organizeaza o petrecere alaturi 
de prietenii tai 

#accacelife
www.accace.ro



Despre Accace 

Avand peste 550 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in 13 tari din Europa Centrala si de Est, 
Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. 

In prezent, furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, 
Slovacia, Ucraina, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Slovenia. 
Alte locatii europene, precum si din afara Europei, sunt acoperite de partenerii nostri de incredere.

www.accace.com | www.accace.ro
E-mail: romania.office@accace.com
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provocare?
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