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DECLARAŢIE 
privind veniturile realizate
din România
Termen  depunere declaratie:  25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de raportare
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  (suma de control)
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
	   A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
 1. Venit brut
Venit net
 2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contributii sociale obligatorii
 3. Venit net anual (rd.1-rd.2), din care:
	3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului
Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
 4. Câştig net anual
 5. Pierdere fiscală anuală (rd.2-rd.1) /  Pierdere netă anuală
	 B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
       - lei -
  III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET  /CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat organului fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Nr. inregistrare:
Data:
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13
Semnătura împuternicit/ curator ............................................................................
Semnătura contribuabil .............................................................................................
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