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Clarificări privind depunere
declaraţiei anuale de impozi
pentru anul 2011

S-a publicat Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012
de procedură fiscală. 

Pe lângă modificările Codului de procedură fiscală
clarificări privind depunerea declaraţiei anuale de impo
anul 2011.

Astfel, declaraţia anuală de impozit pe profit pent
către toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, pâ
martie 2012, cu excepţia organizaţiilor non-profit ş
obţin venituri majoritare din activităţi agricole,
de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 71/30.01.201

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter 
Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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