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Cod 14.13.01.13/ 1i
Număr de operator de date cu caracter personal 759
/28.02.2018
DECLARAŢIE PRIVIND VENITUL ESTIMAT/ NORMA DE VENIT 
220 
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Introduceți adresa în următorul format:  strada*/număr*/bloc/scara/etaj/apartament/cod poștal*/localitatea*/județ(cod auto judet)*/sector/
* Informații obligatorii
Exemplul 1: MIHAI VITEAZU/11/510010/ALBA IULIA/ALBA/  sau MIHAI VITEAZU/11/510010/ALBA IULIA/AB/
Exemplul 2:  MINCU ION/21/011357/BUCURESTI/BUCURESTI/1/ sau MINCU ION/21/011357/BUCURESTI/B/1/ 
IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI FISCAL
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat organului fiscal
Data :
Nr. inregistrare:
II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
6. Nr.contract de asociere
Introduceți adresa în următorul format:  strada*/număr*/bloc/scara/etaj/apartament/cod poștal*/
* Informații obligatorii
Exemplu : MIHAI VITEAZU/11/510010/ 
 6. Documentul de autorizare/ Contractul de asociere/ inchiriere
III. DATE PRIVIND VENITUL ESTIMAT (  valorile sunt exprimate in  lei )
 1. Venit brut estimat
 2. Cheltuieli deductibile estimate
 3. Venit net  estimat (rd.1-rd.2)
 3. Venit net  estimat (rd.1-rd.2)
ADRESA IMOBILULUI - locuinta proprietate personala  
(Introduceți adresa în următorul format:  strada*/număr*/bloc/scara/etaj/apartament/cod poștal*/)
* Informații obligatorii
Exemplu : MIHAI VITEAZU/11/510010/  
    FISA CAPACITATII DE CAZARE
I. CARACTERISTICI CONSTRUCTIE
Nr.crt.
1.
2.
 CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE DE VENIT
 Situarea locuintei
 Posibilitatile de acces la resursele turistice ale   
 persoanelor care calatoresc in scop turistic
Mediu urban
Mediu urban
Mediu rural
Mediu rural
Numai cu mijloace proprii de transport
Numai cu mijloace proprii de transport
Mijloace de transport in comun, rutiere si feroviare etc.
Mijloace de transport in comun, rutiere si feroviare etc.
II. CARACTERISTICI CAMERA
 5.Echipare
sanitara *)
Echipare sanitara destinata turistilor, pusa in exclusivitate la dispozitia  acestora
 4.Dotarea cu instalatii
 3.Materiale de constructii
 2.Numar 
locuri 
cazare
 1.Suprafata
 CRITERII PRIVIND STABILIREA NORMELOR ANUALE     DE VENIT
 Beton
Caramida
 Lemn
 Alte
 Incalzire
Electrice
Canalizare
Apa
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Comune
Proprii
Camera
NU
DA
Camera 1
Camera 2
Camera 3
Camera 4
Camera 5
*) Echipare sanitară destinată turiştilor, pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora
         FISA CAPACITATII DE CAZARE se completează de contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.
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