Anexa nr.5

605
Proiect
CERERE
de încetare a calității de persoană fizică fără venituri
pentru anul

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Iniţiala
tatălui

Nume

Cod numeric personal / Număr de
identificare fiscală

Prenume
Banca
Număr

Strada

Bloc

Scara

Etaj

Localitate
Telefon

Ap.

Judeţ/sector

Cod
poştal
Fax

Cont bancar (IBAN)

E-mail

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod de identificare fiscală

Strada

Număr

Bloc

Scară

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal

Telefon

Fax

E-mail

Etaj

Ap.

III. DATE PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENȚA FISCALĂ A PERSOANELOR FIZICE FĂRĂ
VENITURI, ÎN CONFORMITATE CU ART. 183 DIN CODUL FISCAL
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe proprie răspundere că, începând cu
data de
z z
l l
a a a a
realizez veniturile prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, respectiv:
venituri din salarii sau asimilate salariilor;
venituri din pensii;
venituri din activităţi independente;
venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt
aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9) din Codul fiscal;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
venituri din investiţii;
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
venituri din alte surse;
indemnizaţii de şomaj;
indemnizaţii pentru creşterea copilului;
ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau
unei boli profesionale.
mă încadrez în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:
tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până
la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau
studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor,
pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;
tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;
soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi
magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române
din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie
1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de
aceste legi;
persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii,
până la vindecarea respectivei afecţiuni;
femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia
sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.
mă încadrez în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se suportă din alte surse, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o) din Codul
fiscal, respectiv:
persoane care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie
socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
persoane care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani
sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi pentru persoanele care
beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
persoane care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
persoane care realizează venituri din pensii, precum şi persoanele preluate în plata
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau
a unei boli profesionale;
persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile
penitenciare, precum şi persoane care se află în executarea unei măsuri educative ori de
siguranţă privative de libertate, respectiv persoane care se află în perioada de amânare sau de
întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt
victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi
sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
personalul monahal al cultelor recunoscute;
persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel
mult 12 luni.
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest
formular sunt corecte și complete.
Semnătură
contribuabil

Loc rezervat organului fiscal
Nr. Înregistrare
Număr de operator de date cu caracter personal 759

Cod: 14.13.04.20.

Semnătură împuternicit

Data:

