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/ 06.11.2017
Perioada de raportare:
Contribuabili care declară (602) Impozit pe veniturile din salarii lunar si au scadenta plătii trimestrială
A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului
Cod de identificare fiscală
B. Date privind creanţa fiscală
Suma
(lei)
din
Cod bugetar
 Scadenţa
Nr.de evidenţă a plăţii
  Solicit ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar cod IBAN
deschis in lei, la 
(Datele privind contul bancar se vor completa în formular numai în situația în care formularul reprezintă și cerere de restituire.)
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Număr de operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/d.c.
Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________
Loc rezervat organului fiscal
Motivul colectarii informatiei : Obtinerea de informatii referitoare la regularizarea impozitului pe venit retinut la sursa, potrivit art.170 din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata de completare : 5 minute
   Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
 *) Datele se vor completa în formular numai în situația în care formularul reprezintă cerere de restituire.
massimo.anastasio@iotecno.com
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