
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


/ 29.11.2011
100
DECLARAŢIE
PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ
LA BUGETUL DE STAT
Perioada de raportare:
E:\max\live\Romania-Mopf\mopf.docs\internal-docs\demo\Ministerul-ANAF-logosmall.gif
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
A. Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală
B. Date privind creanţa fiscală
I. Impozite si taxe care se platesc in contul unic
Nr. Crt.
Denumire creanţă fiscală
Suma (lei)
 Cod bugetar:
Cod bugetar
Nr. de evidenţă
a plăţii:
 Scadenţa plăţii:
Scadenţa
Total obligaţii de plată (I)
Atentie ! Pentru situatiile prev.la art.206^7 alin.(1) lit.b)  si c), alin.(7),  (8) si (9) din codul Fiscal, operatorii economici au obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.
II.  Impozite si taxe care nu se platesc in contul unic
Nr. Crt.
Denumire creanţă fiscală
Suma (lei)
Cod bugetar:
Cod bugetar
Nr. de evidenţă
a plăţii:
Scadenţa:
Scadenţa
Total obligaţii de plată (II)
Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Atentie ! Puteti semna numai dupa VALIDARE.
Loc rezervat organului fiscal
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.99/bs
massimo.anastasio@iotecno.com
D100
	codF2: 100
	universalCode: D100_A1.0.0
	Detalii versiune: 
	Luna: 
	Anul: 
	Buton instrucţiuni specifice declaraţiei 100: 
	d_rec: 0
	Adună toate Sumele introduse pentru toate obligaţiile: 0.
	RO - înregistrat în scopuri de TVA;: RO
	Cod de identificare fiscala: 
	Denumire: 
	Adresa: 
	Telefon: 
	Fax: 
	E-mail: 
	Se creează automat cele 10 obligaţii legate de salarii.: 
	pdips_show: 
	td_nrCrt: 1
	Cod bugetar: 
	NR_JUSTIFICATIV: 
	CheckTotal: 0
	Sterge obligaţie.: 
	Creanţa fiscală: 
	Informatii: 
	Scadenta: 
	SUMA01: 
	SUMA02: 
	SUMA03: 
	SUMA04: 
	Cell2: 1
	Cell3: 
	Adună toate Sumele introduse pentru toate obligaţiile: 0
	scadentaOptions: 31/12
	Se bifeaza pentru alte termene decat 25 ale lunii urmatoare celei de raportare.: 0
	Adună toate Sumele introduse pentru toate obligaţiile: NaNQ
	Semnătura digitală: 
	Nume, prenume cel care semnează: 
	Funcţia celui care semnează: 
	stare_semnatura: 
	Nume, prenume cel care semnează: 
	NUMAR_INREGISTRARE: 
	DATA_INREGISTRARE: 
	submitButton: 
	exportButton: 
	formValid: 1
	checkExclusionsValid_B: 1
	checkRestrictionsValid_B: 1
	checkExclusionsValid_B1: 1
	checkRestrictionsValid_B1: 1
	numeFisier: 
	sir_CB: 
	VALIDARE: 
	Import XML: 
	Export XML: 
	Deblocare formular Declaratie 394 pentru a opera modificari dupa VALIDARE: 



