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Declarație informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor/ remunerațiile  administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora , rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România
A. DATE DE IDENTIFICARE  ALE  PLĂTITORULUI DE VENIT
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Număr inregistrare __________________________________Data inregistrării _____________________
 Cod M.F.P.                                                                                                                                                                                      Număr operator de date cu caracter personal 759
              Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
Loc rezervat autorităţii competente
  Suma de control
B. REZUMAT DECLARAŢIE
Perioada de raportare
C. BENEFICIARII  DE VENIT
C1.Date de identificare ale beneficiarului de venit
1. Nume si Prenume | 2. Naţionalitate  | 3. Data naşterii |  4. NIF în statul de rezidenţă  | 5. Paşaport/ Act de identitate | 6. Adresa în statul de rezidenţă | 
7. Identificat prin CNP/ NIF în România  | 8. In calitate de | 9. Tip adresă | 8. Categorie beneficiar de venit
C2.Veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor/ remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora
1.Tip remuneraţie | 2. Venit declarat in D112 (DA/NU) | 3. Data început | 4. Data sfarşit | 5. Periodicitatea | 
6. Regimul fiscal  | 7. Impozit anual  | 8. Suma anuala | 9. Moneda | 10.Contul
  6. Adresa in statul de rezidenţă
10.0.2.20120224.1.869952.867557
	nr_pagina: 
	Calcul: 
	Detalii versiune: 
	luna_r: 
	Anul trebuie sa fie >= 2014 !: 
	Declaraţie rectificativă: 
	cif: 
	Den: 
	Tip_platitor: 
	Adresa: 
	prenume_declar: 
	functie_declar: 
	nume_declar: 
	signature: 
	Calcul: 
	Calcul: 
	Nume: 
	Calcul: 
	Alege statul: 
	Data_nasterii: 
	CIF_SR: 
	Act_id: 
	Calcul: 
	Localitate_SR: 
	Strada: 
	Nr.: 
	Cod postal: 
	CIF_rom: 
	Calitate: 
	Tip_adresa: 
	Categ_benef: 
	Calcul: 
	Tip_remuneratie: 
	D112: 
	Data_I: 
	Data_S: 
	Periodicitate: 
	Regim_fiscal: 
	Impozit: 
	Suma: 
	Moneda: 
	Contul: 
	B_sterge_venit: 
	B_adauga_venit: 
	B_sterge_beneficiar: 
	B_adauga_beneficiar: 
	Listare formular Declaratie 401: 
	Deblocare formular Declaratie 401pentru a opera modificari dupa VALIDARE: 
	Validare formular Declaratie 401: 
	Instructiuni: 
	asteptati: 



