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Cod 14.13.01.13/ 2i
Număr de operator de date cu caracter personal  759
/16.06.2014
DECLARAŢIE ANUALĂ DE VENIT 
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale
204 
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
  (suma de control)
 Declaratia 204 se depune pana la 15.03 anul urmator 
celui de realizare a veniturilor  !
I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII
IV. DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Data :
Nr inregistrare:
Loc rezervat organului fiscal
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
 1. Venit brut
 2. Cheltuieli deductibile
 3. Venit net  (rd.1-rd.2)
 4. Pierdere fiscală  (rd.2-rd.1)
III. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
       - lei -
  6. Contractul de asociere
  7. Documentul de autorizare
  4. Obiectul principal de  activitate   (cod si denumire clasa CAEN)     
V. DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/ PIERDERII PE ASOCIAŢI 
Nr.
crt.
1. Nume si prenume asociat          
6. Pierdere distribuita 
(lei)
     7. Plata anticipata 
cf. art.78  alin.(1) lit.f) 
din Codul fiscal 
(lei)            
2. CNP/ NIF asociat
4. Cota de distribuire a venitului 
net/ pierderii la nivelul asocierii (%)
5. Venit net distribuit 
(lei)
3. Domiciliu asociat          
             Total 
%
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