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DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul reţinut la sursă,
pe beneficiari de venit

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală

Anul

Declaraţie rectificativă

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
Cod de identificare fiscală
Denumire/Nume, prenume
Stradă

Număr

Judeţ/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

Scară

Ap.

Etaj

Cod poştal
E-mail

II.DATE RECAPITULATIVE
Nr.
crt.

Categoria de venit

Număr beneficiari de
venit

Total câştig
(lei)

Total
pierdere
(lei)

Total bază de calcul a
impozitului
(lei)

Total impozit
reţinut
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
Categoria de venit:
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Venituri din dividende

Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie

Venituri din dobânzi

Venituri obţinute în baza unui contract de agent
Venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
Venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi
extrajudiciară
Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile
încheiate potrivit Codului civil
Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o
persoană juridică
Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăţilor închise
Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de
valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare
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Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor
închise şi a părţilor sociale
Venituri din lichidarea persoanei juridice
Venituri din premii şi jocuri de noroc
Venituri din pensii
Venituri din activităţi agricole
Venituri din alte surse

IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ, PE BENEFICIARI DE VENIT
Cod numeric personal/
Nr. Nume şi prenume
Plată anticipată/ impozit
crt. beneficiar de venit Număr de identificare fiscală
final *)
0

1

2

3

Câştig
(lei)

Pierdere
(lei)

Baza de calcul a
impozitului
(lei)

Impozit
reţinut
(lei)

4

5

6

7

*) ATENŢIE: În cadrul fiecărei categorii de venit, se va completa obligatoriu regimul fiscal aplicabil impozitului reţinut la sursă, pe fiecare beneficiar de
venit, respectiv plată anticipată sau impozit final.
Pentru fiecare categorie de venit prevăzută la cap.II, se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare fiecărei
categorii de venit.

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

Nume, Prenume

Semnătură
şi ştampilă

Funcţia

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data:

