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Calcul
Calcul
Declarație de înregistrare a contractelor/ documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/ adiționale (conexe) încheiate  cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente
Calcul
A. Date de identificare a contribuabilului
Informatiile dumneavoastra bancare vor fi folosite pentru returnarea sumelor pe care, eventual, le aveti de incasat
B. Date de identificare ale persoanelor fizice sau juridice straine

                     
                        III. Date de identificare       
                           ►
                           
                                    
                           
                            
                        

                        
                                  a imputernicitului      
                        
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul/ curatorul desemnat de contribuabil
Prin imputernicit se intelege.....
C.  Date despre contractul(contractele)/ documentul(documentele) care justifica prestările efective de servicii pe teritoriul României

                     
                        III. Date de identificare       
                           ►
                           
                                    
                           
                            
                        

                        
                                  a imputernicitului      
                        
a.  Contractul(contractele)/ documentul(documentele) care justifica prestările efective de servicii pe teritoriul României, INITIAL (INITIALE)

                     
                        III. Date de identificare       
                           ►
                           
                                    
                           
                            
                        

                        
                                  a imputernicitului      
                        
 Introduceti data   in formatul  zz.ll.aaaa
Perioada de desfasurare a activitatii:
Locul unde se desfasoara efectiv activitatea:
b.  Contractul(contractele)/ documentul(documentele) care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României, ADITIONAL(E) /CONEX(E)

                     
                        III. Date de identificare       
                           ►
                           
                                    
                           
                            
                        

                        
                                  a imputernicitului      
                        
Perioada de  desfasurare a activitatii:
Perioada totala  de desfasurare a activitatii:
Semnături                        
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 
Semnatura electronica poate fi aplicata  doar in urma finalizarii cu succes  a actiunii de validare a formularului
Administrator 
Intocmit 
* Alta persoana, imputernicita,con-form legii ** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR
Auditor
Loc rezervat organului fiscal
Declaratie privind veniturile realizate din strainatate
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