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Declarație privind veniturile  realizate din străinătate
I. Date de identificare              
   a contribuabilului        
 
Informatiile dumneavoastra bancare vor fi folosite pentru returnarea sumelor pe care, eventual, le aveti de incasat
II. Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit
Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.
Documentele justificative se scaneaza si arhiveaza intr-un fisier cu extensia .zip. Puteti atasa fisierul doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului.
A. Date privind activitatea desfășurată
*) În categoria de venit de la opțiunea numarul 09 sunt cuprinse: "Remunerații , indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare".
B. Date privind venitul realizat
Toate valorile trebuie sa fie pozitive.  Nu puteti completa simultan campurile  II.B.3 Venit net/ Castig net anual si II.B.4 Pierdere fiscala/ Pierdere neta anuala .  Campul II.B.6 se completează numai în situația în care plătitorul venitului nu mai există sau acesta se afla in procedura de insolventa, potrivit legii
*) În categoria de venit de la opțiunea numarul 09 sunt cuprinse: "Remunerații , indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare".
**) Se completează numai în situația în care plătitorul venitului nu mai există sau acesta se află în procedura de insolvență, potrivit legii .
 
Notă: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.
III. Date de identificare             
       a imputernicitului/
       curatorului fiscal 

                     
                        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.....
Semnături                        
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și 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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