
Cod de identificare fiscală 

Anul

 II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  CONTRIBUABILUL

LunaDeclaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

 I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Cod  14.13.01.13/5

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 declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL

 III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII  ȘI ASIMILATE SALARIILOR DIN STRĂINĂTATE

*)  Se completează numai pentru funcţia de bază, conform legii.

**) Se completează în declaraţia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de muncă.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

(lei)

1. Venit brut ......................................................................................................................................................................... 

2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii ............................................................................................................. 

3. Venit net (rd.1-rd.2) ......................................................................................................................................................

4. Deduceri personale*)...................................................................................................................................................

5. Cotizaţia sindicală plătită*)........................................................................................................................................ 

6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative *)..............................................................................................
7. Primele de asigurare voluntară de sănătate  
     și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament *).....................................................................................

8. Venit bază de calcul (rd.3-rd.4-rd.5-rd.6-rd.7).....................................................................................................

9. Impozit lunar datorat ..................................................................................................................................................

10. Impozit anual datorat**)............................................................................................................................................

2.

3.

5.

7.

9.

8.

6.

4.

  1.

 Documentul care reglementează raportul de muncă

până la Perioada de activitate: de la 

număr data

Nume

Prenume

Nume, prenume/Denumire

Stradă

Iniţiala tatălui

Număr

Judeţ/Sector

Cod poştalLocalitate

Telefon

E-mail

Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală 

Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit / curator fiscal

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

E-mail

Cod de identificare fiscală 

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

E-mail

DECLARAŢIE  
privind veniturile sub formă de salarii și asimilate 

salariilor din străinătate obținute de către persoanele 
fizice care desfășoară activitate în România și de către 

persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România
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 II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  CONTRIBUABILUL
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
 I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Loc rezervat organului fiscal
Cod  14.13.01.13/5
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 declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
 IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL
 III. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII  ȘI ASIMILATE SALARIILOR DIN STRĂINĂTATE
*)  Se completează numai pentru funcţia de bază, conform legii.
**) Se completează în declaraţia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de muncă.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
(lei)
1. Venit brut ......................................................................................................................................................................... 
2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii ............................................................................................................. 
3. Venit net (rd.1-rd.2) ......................................................................................................................................................
4. Deduceri personale*)...................................................................................................................................................
5. Cotizaţia sindicală plătită*)........................................................................................................................................ 
6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative *)..............................................................................................
7. Primele de asigurare voluntară de sănătate 
     și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament *).....................................................................................
8. Venit bază de calcul (rd.3-rd.4-rd.5-rd.6-rd.7).....................................................................................................
9. Impozit lunar datorat ..................................................................................................................................................
10. Impozit anual datorat**)............................................................................................................................................
2.
3.
5.
7.
9.
8.
6.
4.
  1.
DECLARAŢIE 
privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România
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