
I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume, prenume

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Bloc Scară Etaj Ap.

Telefon Fax E-mail

Cod de identificare fiscală 

Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR 

II.DATE RECAPITULATIVE

 Tip de venit:

Nr.  
crt. Tip de venit Număr beneficiari de 

venit
Total câştig/Venit brut 

    (lei)

Total  
pierdere 

(lei)

Total bază de calcul  
al impozitului 

(lei)

Total impozit  
reţinut 

(lei)

0 1 2 3 4 5 6

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod  14.13.01.13/I

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ 
privind impozitul reţinut  la sursă, 

veniturile din jocuri de noroc şi 
câştigurile/pierderile din investiții, 

 pe beneficiari de venit

Anexa nr.4

205 

Anul

Nume, Prenume

Funcţia/Calitatea

Semnătură  

Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ, VENITURILE DIN JOCURI DE NOROC 
 ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE DIN INVESTIȚII, PE BENEFICIARI DE VENIT

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele 

beneficiarului 
de  

venit

Rezident / 
Nerezident

Statul de 
rezidență

Codul numeric 
personal/ 

Numărul de 
identificare 
 fiscală din 
România

Codul de 
identificare 
fiscală din 
străinătate

Neimpozabil 
potrivit 

convenției*)

 Câştigul /    
Venitul brut 

(lei)

Pierdere 
(lei)

Baza de calcul
al impozitului 

(lei)

Impozitul 
reţinut 

(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Durata medie de completare a prezentului formular este de 9 minute. 
Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

PROIECT

 *) Se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenţia de evitare a dublei 
impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nerezidente, nu este menţionat dreptul de impunere pentru România şi respectiva persoană 
prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală. 
 


I. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
III. DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR 
II.DATE RECAPITULATIVE
 Tip de venit:
Nr. 
crt.
Tip de venit
Număr beneficiari de venit
Total câştig/Venit brut
    (lei)
Total 
pierdere
(lei)
Total bază de calcul 
al impozitului
(lei)
Total impozit 
reţinut
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod  14.13.01.13/I
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
privind impozitul reţinut  la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții,
 pe beneficiari de venit
Anexa nr.4
205 
Loc rezervat organului fiscal
IV. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ, VENITURILE DIN JOCURI DE NOROC
 ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE DIN INVESTIȚII, PE BENEFICIARI DE VENIT
Nr. crt.
Numele şi prenumele beneficiarului de 
venit
Rezident /
Nerezident
Statul de rezidență
Codul numeric personal/
Numărul de identificare
 fiscală din România
Codul de identificare fiscală din străinătate
Neimpozabil potrivit convenției*)
 Câştigul /      Venitul brut
(lei)
Pierdere
(lei)
Baza de calcul 
al impozitului
(lei)
Impozitul
reţinut
(lei)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Durata medie de completare a prezentului formular este de 9 minute.
Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.
PROIECT
 *) Se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nerezidente, nu este menţionat dreptul de impunere pentru România şi respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală.
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Codrut Popa
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