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 DECLARAŢIE INFORMATIVĂ 
PRIVIND BENEFICIARII SPONSORIZĂRILOR / MECENATULUI / BURSELOR PRIVATE
Calcul
A. Date de identificare a contribuabilului :
Calcul
Calcul
Domiciliul fiscal al contribuabilului:
Calcul
C. Date de identificare a împuternicitului :
Calcul
Domiciliul fiscal al împuternicitului  :
Calcul
   SEMNĂTURI
Calcul
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Calcul
B. Date privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private 
 Beneficiar sponsorizare/ mecenat /bursa privată
Calcul
Atentie ! Daca exista Sume reportate, atunci se completează date beneficiari in Anexă.
(Puteti vedea totalurile  pe col.4, 5 si 6 intrand pe sume,  fara a introduce valori.)
Total
 Beneficiar sponsorizare/ mecenat /bursa privată
Calcul
1.
1.
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