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Cod 14.13.01.13/5i									Numar operator de date cu caracter personal - 759
Formular valabil din: 17.12.2019
Data actualizarii soft A: 17.12.2019
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DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate
I. DATE REFERITOARE LA LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII ÎN ROMÂNIA
II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE
III. DATE PRIVIND SITUAŢIA PERSOANEI FIZICE
*) Se bifează în situația în care, persoana fizică, persoana juridică sau entitatea prevăzută la Secțiunea I opteză pentru calculul, reținerea și plata impozitului
pe veniturile din salarii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Se completeaza de personalul organului fiscal
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