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 II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
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Cod 14.13.01.13

Anexa nr.1 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume

Prenume

Stradă

Iniţiala  
tatălui

Număr

Nerezident Statul de 
rezidență

Judeţ/
Sector

Cod poştalLocalitate

Telefon E-mail

Cont bancar 
(IBAN)

Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală din România

Codul de identificare fiscală din străinătate

Cod CAEN

cote forfetare de cheltuieli normă de venit

Nr. Data

7. Data începerii activităţii

4. Obiectul principal de activitate

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa

8. Data încetării activităţii

asociere fără personalitate juridică 

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

individual

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere            

3.  Forma de organizare: 

2. Determinarea venitului net: 

profesii liberale drepturi de proprietate intelectuală

cedarea folosinţei bunurilor

transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 
derivate, precum și transferul aurului financiar

activităţi agricole

1. Categoria de venit:  

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente

sistem real
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modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii

 DECLARAŢIE  
privind veniturile realizate din România

200 

pisciculturăsilvicultură

 Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri

 Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

9. Număr zile de scutire**)

10.Organizatorul jocurilor de noroc

jocuri de noroc

activități de producție, comerț, prestări servicii

 *) Se bifează în următoarele situații: 
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru 
regularizarea în România a impozitului în condițiile  art.226 alin.(2) din Codul Fiscal. 
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în 
calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal. 
  **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata 
impozitului pe venit. 
 

11.Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc

alte surse

  1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 

  2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii................................................... 

  3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 

      3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului.....................

  4. Câştig net anual ..........................................................................................................................................

  5. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală .............................................................

2.

3.1.

5.

4.

3.

1.

(lei)



Asociatia SAMAS

R O 6 0 R N C B 0 2 8 0 1 4 5 0 2 4 1 5 0 0 0 6

3 4 1 3 7 8 6 0


	form1[0]: 
	#subform[0]: 
	TextField13[0]: 2018
	CheckBox2[0]: Off
	#field[2]: 
	#field[3]: 
	#field[4]: 
	#field[5]: 
	#field[6]: 
	#field[7]: 
	#field[8]: 
	#field[9]: 
	#field[10]: 
	#field[11]: 
	#field[12]: 
	#field[13]: 
	#field[14]: 
	#field[15]: 
	#field[16]: 
	#field[17]: 
	#field[18]: 
	#field[19]: 
	TextField2[0]: 
	TextField2[1]: 
	TextField13[1]: 
	#field[23]: Off
	#field[24]: Off
	#field[25]: 
	#field[26]: 
	#field[27]: 
	#field[28]: 
	#field[29]: 
	#field[30]: 
	#field[31]: Off
	#field[32]: Off
	#field[33]: Off
	#field[34]: Off
	#field[35]: Off
	#field[36]: Off
	#field[37]: Off
	#field[38]: Off
	#field[39]: Off
	#field[40]: Off
	#field[41]: Off
	#field[42]: Off
	#field[43]: Off
	CheckBox2[1]: Off
	CheckBox2[2]: Off
	#field[46]: 
	#field[47]: 
	#field[48]: Off
	#field[49]: Off
	#field[50]: 
	#field[51]: Off

	#subform[2]: 
	TextField4[0]: 
	TextField4[1]: 
	#field[54]: 
	#field[55]: 
	#field[56]: 
	#field[57]: 
	#field[58]: 
	#field[59]: 
	#field[60]: 
	#field[61]: 
	#field[62]: 
	#field[63]: 
	#field[64]: Off
	#field[65]: 1
	#field[66]: 
	#field[67]: 
	#field[68]: 
	#field[69]: 
	#field[70]: 
	#field[71]: 
	#field[72]: 
	#field[73]: 
	#field[74]: 
	#field[75]: 
	#field[76]: 
	#field[77]: 
	#field[78]: 
	TextField2[2]: 
	#field[80]: 




