
  
ANEXĂ            
la Declaraţia informativă privind 
beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/ 
burselor private 
  
                  

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private".

  Date privind beneficiarii sumelor reportate

Nr. 
crt. Denumire/ nume și prenume beneficiar Cod de identificare fiscală Adresa

0 1 2 3


 I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere            
3.  Forma de organizare: 
2. Determinarea venitului net:     
1. Categoria de venit:   
B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
 *) Se bifează în următoarele situații:
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile  art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
  **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
 
  1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 
  2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii................................................... 
  3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 
      3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului.....................
  4. Câştig net anual ..........................................................................................................................................
  5. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală .............................................................
2.
3.1.
5.
4.
3.
1.
(lei)
III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE  VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL  IMPOZABIL
 SECȚIUNEA 2 : DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA PE 
 
ANEXĂ           
la Declaraţia informativă privind
beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/
burselor private
 
                  
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private".
  Date privind beneficiarii sumelor reportate
Nr. crt.
Denumire/ nume și prenume beneficiar
Cod de identificare fiscală
Adresa
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