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Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Cod  14.13.04.13

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

Judeţ/Sector Localitate Strada Număr Bloc

Scara Ap. Cod poştal Telefon Fax E-mail

 I. Date de identificare ale contribuabilului

 II. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual , potrivit art.57 alin.(4) din  
 Legea nr.571/2003 

Cod numeric personal/Numar de identificare fiscală PrenumeIniţiala tatăluiNume

Data

Semnătura contribuabil

III. Deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul 
locativ din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

Codul de identificare fiscala  
al entitatii nonprofit/unitatii de cult

Contract nr./data

Contract de economisire - creditare nr./data

Suma platita           - lei -

                   Suma                   - lei -

Suma platita          - lei -

Documente de plata nr./data

Documente de plata nr./data

Cont bancar ( Cod IBAN) al entitatii nonprofit/unitatii de cult

NOTĂ: Contribuabilii care solicita  deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate  
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, vor anexa, in copie, formularul 210 -  "Fisa fiscala",  pentru veniturile 
 realizate la functia de baza. 

       2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult

      1. Bursa privata 

Număr de operator de date cu caracter personal 1067

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală

CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 
PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ŞI DEDUCEREA 

CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN 
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV 230


PROIECT
Loc rezervat organului fiscal
Cod  14.13.04.13
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
         I. Date de identificare ale contribuabilului
         II. Destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual , potrivit art.57 alin.(4) din 
         Legea nr.571/2003 
NOTĂ: Contribuabilii care solicita  deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate 
pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, vor anexa, in copie, formularul 210 -  "Fisa fiscala",  pentru veniturile
 realizate la functia de baza. 
Număr de operator de date cu caracter personal 1067
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ŞI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV
230
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