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100
DECLARAŢIE
PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ
LA BUGETUL DE STAT
Perioada de raportare:
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
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