
B.DATEPRIVIND SECȚIUNILECOMPLETATE*)

A.DATE DEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI

Nume

Prenume

Stradă

Iniţiala
tatălui

Număr

Nerezident Țarade
rezidență

Judeţ/
Sector

CodpoştalLocalitate

Telefon E-mail

Cont bancar
(IBAN)

Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Codde identificare fiscală

Codde identificare fiscalădin străinătate

SECȚIUNEA1:

DECLARAŢIEUNICĂ
privind impozitul pevenit șicontribuțiile

socialedatorate de persoanelefizice

*) Sebifeazăcăsuțacorespunzătoare secțiunii completate.

CAPITOLULI. DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEREALIZATEȘICONTRIBUȚIILESOCIALEDATORATEPENTRU
ANUL

Date privind impozitul peveniturile realizatedin străinătateSECȚIUNEA2:

Declaraţierectificativă privind Capitolul I.
Secompletează cuXîn cazul rectificării Capitolului I.

Anexa nr.1

SUBSECȚIUNEA1:

SUBSECȚIUNEA2: Dateprivind impozitul pe veniturile realizatedin România,impusepe bazăde normede venit în cazul
contribuabililor careau început activitatea în luna decembrieaanului de impunere

Dateprivind impozitul pe veniturile realizatedin România,impuse în sistemreal/pe bazacotelor forfetare
de cheltuieli

SECȚIUNEA3:

SUBSECȚIUNEA1: Date privind contribuția de asigurări socialedatorată

SUBSECȚIUNEA2: Date privind contribuția de asigurări socialede sănătatedatorată

SECȚIUNEA4: Stabilirea impozitului anualdatorat pe venitul net anual impozabil realizat dinactivități independente șidrepturi de
proprietate intelectuală, impuseîn sistemreal

Date privind impozitul peveniturile realizate dinRomânia

Date privind contribuția de asigurări socialeșicontribuția de asigurărisocialede sănătatedatorate

Document careconține date cu caracterpersonal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679

SECȚIUNEA8: Destinația sumeireprezentând pânăla 3,5%din impozitul datorat pevenitul net/ câștigulnet anual impozabil

SECȚIUNEA7: Sumarulobligațiilor privind impozitul pe venitul realizat șicontribuțiile socialedatorate, stabilite prin declarațiacurentă

SECȚIUNEA5: Date privind indemnizația prevăzutăla art.XValin.(1), (1^1) și(4) dinOrdonanțadeurgență aGuvernuluinr.30/2020

SECȚIUNEA6: Date privind indemnizația prevăzută la art.3 dinOrdonanțadeurgență aGuvernuluinr.132/2020

212

SECȚIUNEA9: Bonificațiepentru plata impozitului pe venitul anual șia contribuțiilor sociale



C.DATEDEIDENTIFICAREA ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUIFISCAL

Nume,prenume/Denumire

Codpoştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod de identificare fiscală

E-mail

CAPITOLULII. DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEESTIMATE/ NORMADEVENITASEREALIZAÎNROMÂNIA
ȘI CONTRIBUȚIILESOCIALEDATORATE PENTRUANUL

SECȚIUNEA1:

SECȚIUNEA2:

SUBSECȚIUNEA1: Dateprivind impozitul pe veniturile estimate din România,impuseîn sistemreal/pe bazacotelor forfetare
de cheltuieli

SUBSECȚIUNEA2: Dateprivind impozitul pe veniturile din activități independente din România,impuse pebazăde norme
de venit

SUBSECȚIUNEA3: Dateprivind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pebazăde norme devenit

SUBSECȚIUNEA1: Date privind contribuția de asigurări socialeestimată

SUBSECȚIUNEA2: Date privind contribuția de asigurări socialede sănătateestimată

Declaraţierectificativă privind Capitolul II.
Secompletează cuXîn cazul rectificării Capitolului II.

Date privind impozitul pe veniturile estimatedin România

Date privind contribuția de asigurărisocialeșicontribuția de asigurări socialede sănătateestimate

SECȚIUNEA3: Sumarulobligațiilor privind impozitul pe venitul estimatșicontribuțiile socialeestimatedatorate, stabilite prin
declarația curentă
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Cod CAEN

cote forfetare decheltuieli

Nr. Data

7. Data începeriiactivităţii

4. Obiectulprincipalde activitate

5. Sediul/Datele de identificare abunului pentru caresecedeazăfolosinţa

8. Data încetării activităţii

asocierefărăpersonalitate juridică

entităţi supuseregimului transparenţei fiscale

individual

6. Documentulde autorizare/Contractul de asociere/închiriere

3. Formade organizare:

2. Determinareavenitului net:

1.2.drepturi de proprietate intelectuală

1.3.1.cedareafolosinţei bunurilor (altele decât celede lapct.1.3.2.și pct.1.3.3.)

1.5.transferul titlurilor de valoareșiorice alte operațiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiarederivate,precum șitransferul aurului de investiții

1.4.1.activităţi agricole

1. Categoriade venit:

1.3.2.cedareafolosinţei bunurilor calificată în categoriavenituri din activităţi
independente

sistem real

modificareamodalităţii/formei de exercitareaactivităţii

1.4.3.piscicultură

1.4.2.silvicultură

9. Numărzile descutire**)

1.1.activități independente

1.6.alte surse

1.3.cedareafolosinței bunurilor:

1.3.3.cedareafolosinţei bunurilor, în scopturistic

1.4.activități agricole,silvicultură,
piscicultură:

CAPITOLULI. DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEREALIZATEȘICONTRIBUȚIILESOCIALEDATORATE
PENTRUANUL

SECȚIUNEA1: DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEREALIZATEDIN ROMÂNIA

SUBSECȚIUNEA1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România,impuseîn sistemreal/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
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1. Venit brut .................................................................................................................................................

2. Cheltuieli deductibile, potrivit legii ...........................................................................................

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

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

2.

4.

3.

1.
(lei)

*) Sebifeazăîn următoarelesituații:
a) decătre persoanelefizice rezidenteîntr-un stat membru al Uniunii Europenesaual Spațiului EconomicEuropeancareobțin venituri din activități independentedin România șicareoptează pentru
regularizareaînRomâniaa impozitului în condițiile art.226alin.(2)din CodulFiscal.
b) decătrepersoanelefizicerezidenteîntr-un stat membru al Uniunii Europenesauîntr-un stat cucareRomânia areîncheiată o convențiedeevitarea dublei impuneri carerealizează venituri în calitate
deartiști despectacolesau casportivi, din activităţileartisticeşi sportiveși careoptează pentru regularizareaîn Româniaa impozitului în condițiileart.227 alin.(3)din CodulFiscal.
**) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap gravori accentuat carerealizeazăvenituri din activități independente,din drepturi deproprietateintelectuală, din activități agricole,
silvicultură șipiscicultură,scutitedela plata impozitului pevenit.
***) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap gravori accentuatcarerealizeazăvenituri din drepturi deproprietateintelectuală pentru carevenitul net sedetermină pebaza cotelor
forfetaredecheltuieli, din activități agricole,silvicultură șipiscicultură,scutitedela plata impozitului pevenit.
****) Rd.7șird.8nu secompleteazădecătrecontribuabilii carerealizeazăvenituri din activități independenteși venituri din drepturi deproprietateintelectuală, impuseîn sistemreal. În situația în care
contribuabilii realizeazăpierderi fiscale,la rd.8seva înscriecifra ”0”.

5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți................................................
6.Venit/Câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat (rd.3.- rd.5.)/Câștig/
Venit impozabil ......................................................................................................................................

5.

6.

Opțiune privind regularizareaîn Româniaa impozitului pe venit*)

Venit scutit conform convenției deevitare adublei impuneri și alegislației Uniunii Europene

7. Venit net anual impozabil redus ***) ............................................................................................
8. Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd.6.x 10%sau
rd.7. x10%) ****) ....................................................................................................................................

7.

8.



SECȚIUNEA2:
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DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEREALIZATEDIN STRĂINĂTATE

1. Țara în cares-arealizat venitul

jocuri denoroc

activități independente drepturi de proprietate intelectuală cedareafolosinţei bunurilor

activităţi agricole

dobânzi

pensii
premii

dividende

salariiplătite din Româniapentru activitatea desfăşuratăîn străinătate
lichidarea unei persoanejuridice

alte venituri

2. Categoriade venit

pisciculturăsilvicultură

remunerații/indemnizații alemembrilor consiliului deadministrație/administratori/cenzori șialte
venituri similare**)

transferul titlurilor de valoareșiorice alte operațiuni cu instrumente financiare,inclusiv
instrumente financiarederivate,precum șitransferul aurului de investiții

cu titlu demoştenire

transferulproprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

3. Metodade evitare adublei impuneri ***) 3.1. Metodacredituluifiscal 3.2. Metoda scutirii

*) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap grav ori accentuatcarerealizeazăvenituri din activități independente,scutitedela plata impozitului pevenit.
**) Remunerații, indemnizații și altevenituri similareobținutedemembrii consiliului deadministrație, membrii directoratului, membrii consiliului desupraveghere,administratori, directori, cenzori,
fondatori, reprezentanți înadunareageneralăa acționarilor sauoricealteactivități desfășurateînfuncții similare.
***) Sebifeazămetoda conform convențieideevitarea dublei impuneri, încheiateîntreRomânia șistatul în cares-a realizat venitul.

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

(lei)

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

2. Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile .....................................................................

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

5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii precedenți ..............................................
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6. Venit/Câștig net anual impozabil (rd.3. - rd.5.) ........................................................................

7. Impozit pe venit datorat în România ..........................................................................................

9.Credit fiscal ..............................................................................................................................................

10. Diferență de impozit de plată (rd.7. - rd.9.) ............................................................................

8. Impozit pe venit plătit în străinătate ......................................................................................

2.

4.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5. Data începeriiactivităţii 6. Data încetării activităţii

4. Venit scutit în bazaunui acordinternațional la careRomâniaesteparte

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România,impusepe bazăde normede venit încazulcontribuabililor careau început
activitatea în lunadecembriea anului de impunere

SUBSECȚIUNEA2:
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Cod CAEN

Nr. Data

6. Data începeriiactivităţii

3. Obiectulprincipalde activitate

4. Sediul/Datele de identificare abunului pentru caresecedeazăfolosinţa

7. Data încetării activităţii

asocierefărăpersonalitate juridicăindividual

5. Documentulde autorizare/Contractul de asociere

2. Formade organizare:

1. Categoriade venit:

9. Numărzile descutire*)

activități independente

B.
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T 2.

3.

1.
(lei)

1.Norma de venit ................................................................................................................................

2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal .....................................................................................

3. Venit net anual, din care: ..................................................................................................................

4. Impozit anual (rd.3.1. x 10%) .........................................................................................................

3.1.

cedareafolosinţei bunurilor, în scopturistic număr camere

cedareafolosinţei bunurilor calificată în categoriavenituri din activităţi independente

3.1.Venit impozabil .........................................................................................................................

4.

8. Datasuspendării/data întreruperii temporarea activității



DATEPRIVIND CONTRIBUȚIADEASIGURĂRISOCIALEȘICONTRIBUȚIADEASIGURĂRISOCIALEDE
SĂNĂTATEDATORATE

SUBSECȚIUNEA1: Date privind contribuția de asigurări socialedatorată

SECȚIUNEA3:

SUBSECȚIUNEA2: Date privind contribuția de asigurărisocialede sănătatedatorată

1.1.Total venit net anualcumulat realizatdin activități independente
și drepturi de proprietate intelectuală ..............................................................................................

2.2. Bazaanuală de calcul al CAS(Venit ales pentru plata CAS)....................................................................

3.3.CASdatorată (rd.2. x25%) ....................................................................................................................................

Nr. crt. Categoriade venit Suma
- lei -

1.1. venit din activităţi independente

1.2. venit din drepturi de proprietate intelectuală

1.3.
venit distribuit din asociericu persoanejuridice,contribuabili potrivit prevederilor titlului II,
titlului III sauLegii nr.170/2016

1.4. venit din cedareafolosinţei bunurilor

1.5. venit şi/saucâştigdin investiţii

1.6. venit din activităţi agricole,silvicultură şipiscicultură

1.7. venit din alte surse

TOTAL

1.Venituri realizate pentru încadrareacaplătitor de CASS

(lei)

3.3.CASSdatorată (rd.2. x10%) .................................................................................................................................

2.2. Bazaanuală de calcul al CASS(număr luni x salariul minim) ...............................................................

(lei)

*) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap grav ori accentuatcarerealizeazăvenituri din activități independenteși venituri din drepturi deproprietateintelectuală, scutitedela
plata impozitului pevenit.

STABILIREAIMPOZITULUI ANUALDATORATPEVENITULNETANUAL IMPOZABILREALIZATDIN
ACTIVITĂȚI INDEPENDENTEȘIDREPTURIDEPROPRIETATEINTELECTUALĂ,IMPUSE ÎN SISTEMREAL

SECȚIUNEA4:

1.

2.

1.Sumaveniturilor nete recalculatedin activități independente șidrepturi de proprietate
intelectuală, impuse în sistem real .............................................................................................................

2.CASdatorată ....................................................................................................................................................

4. Venit net anual impozabil (rd.1. - rd.2.+ rd.3.) .................................................................................

3.

6. Total impozit anual datorat (rd.4. x 10%- rd.3. saurd.5. x 10%- rd.3.) ................................... 6.

(lei)

5. Venit net anual impozabil redus *) ................................................................................................... 5

SECȚIUNEA5: DATEPRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂLAART.XVALIN.(1), (1^1) ȘI(4) DIN ORDONANȚADEURGENȚĂ
AGUVERNULUINR.30/2020

Nr. Lunapentru cares-a Indemnizațiabrută Contribuția de asigurărisocialedatorată Contribuția de asigurări Venitul bazăde calcul al Impozitul pe venit
crt. încasatindemnizația încasată

(lei)
În sistemul

public de pensii
(lei)

În sistemul
propriu de pensii

(lei)

socialede sănătatedatorată
(lei)

impozitului
(lei)

datorat
(lei)

0 1 2 col. 3= (col.2*25%) col.4 = (col.2*25%) col.5 = (col.2*10%) col.6 = (col.2- col.3- col.5) sau
(col.2 - col.4 - col.5),după caz col.7 = (col.6*10%)

1 Martie

2 Aprilie

3 Mai

4 Iunie

5 Iulie

6 August

7 Septembrie

8 Octombrie

9 Noiembrie

10 Decembrie

TOTAL X X

3. Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale .................................................

4.



SECȚIUNEA6: DATEPRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂLAART.3 DIN ORDONANȚADEURGENȚĂAGUVERNULUI
NR.132/2020

II. Obligații privind contribuția de asigurărisociale

1.1.Contribuția de asigurări sociale ....................................................................................................................
(lei)

III. Obligații privind contribuția de asigurărisocialede sănătate

1.1.Contribuția de asigurări sociale de sănătate ..........................................................................................
(lei)

SUMARULOBLIGAȚIILORPRIVIND IMPOZITUL PEVENITULREALIZATȘICONTRIBUȚIILESOCIALE
DATORATE, STABILITEPRINDECLARAȚIACURENTĂSECȚIUNEA7:

I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declarațiacurentă

1.1. Impozit pe venitul anual ............................................................................................................................................
(lei)

2. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art.XValin.(1), (1^1) și (4)
din Ordonanța de urgență aGuvernului nr.30/2020 ............................................................................ 2.

3. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzutăla art.3din Ordonanțade urgență
aGuvernului nr.132/2020 .................................................................................................................................

3.

4. Total impozit pe venit datorat (rd.1+rd.2+rd.3) ................................................................................... 4.

2.Contribuția de asigurărisocialedatorată pentru indemnizația prevăzută la art.XValin.(1),
(1^1) și (4) din Ordonanța de urgență aGuvernului nr.30/2020 ...................................................... 2.

3.Contribuția de asigurărisocialedatorată pentru indemnizația prevăzută laart.3din Ordonanța
de urgență aGuvernului nr.132/2020 ...........................................................................................................

3.

4.Total contribuție de asigurări sociale datorată (rd.1+rd.2+rd.3) ........................................................ 4.

2.Contribuția de asigurărisocialede sănătatedatorată pentru indemnizația prevăzută la
art.XValin.(1), (1^1) și (4)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 ............................ 2.

3.Contribuția de asigurărisocialede sănătatedatorată pentru indemnizația prevăzută laart.3
din Ordonanța de urgență aGuvernului nr.132/2020 ........................................................................ 3.

4.Total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată (rd.1+rd.2+rd.3) ............................. 4.

DESTINAŢIASUMEIREPREZENTÂNDPÂNĂLA3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITULNET/
CÂŞTIGULNETANUAL IMPOZABIL

FUNDAȚIA PĂDUREA DE MÂINE

RO24 BACX 0000 0017 2536 1001

40556448

Denumireentitate nonprofit/
unitate de cult

Cont bancar (IBAN)

Suma(lei)

Codde identificare fiscalăa
entităţii nonprofit/unităţii decult

2. Susţinereauneientităţi nonprofit/unităţi de cult

Contractnr./data

Documentede plată nr./data

Sumaplătită (lei)

1. Bursaprivată

SECȚIUNEA8:

3,5%Procentdin impozit (%)*)

*) Procentulnu trebuiesă depășeascăplafonulde3,5%din impozitul datorat pevenitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil.

Nr. Lunapentru cares-a Indemnizațiabrută Contribuția de asigurărisocialedatorată Contribuția de asigurări Venitul bazăde calcul al Impozitul pe venit
crt. încasatindemnizația încasată

(lei)
În sistemul

public de pensii
(lei)

În sistemul
propriu de pensii

(lei)

socialede sănătatedatorată
(lei)

impozitului
(lei)

datorat
(lei)

0 1 2 col. 3= (col.2*25%) 4 col.5 = (col.2*10%) col.6 = (col.2- col.3- col.5) sau
(col.2 - col.4 - col.5),după caz col.7 = (col.6*10%)

1 Iulie

2 August

3 Septembrie

4 Octombrie

5 Noiembrie

6 Decembrie

TOTAL X X



BONIFICAȚIEPENTRUPLATA IMPOZITULUI PEVENITULANUALȘIACONTRIBUȚIILORSOCIALESECȚIUNEA9:

1.1. Bonificație privind impozitul pe venitul anual ................................................................................................
(lei)

2.Bonificație privind contribuția de asigurări sociale ........................................................................... 2.

3. Bonificație privind contribuția de asigurări sociale de sănătate ..................................................... 3.

CAPITOLULII. DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEESTIMATE/ NORMADEVENITASEREALIZAÎNROMÂNIA
ȘICONTRIBUȚIILESOCIALEDATORATE PENTRUANUL

SECȚIUNEA1:
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Cod CAEN

cote forfetare decheltuieli

Nr. Data

7. Data începeriiactivităţii

4. Obiectulprincipalde activitate

5. Sediul/Datele de identificare abunului pentru caresecedeazăfolosinţa

8. Data încetării activităţii

asocierefărăpersonalitate juridică

entităţi supuseregimului transparenţei fiscale

individual

6. Documentulde autorizare/Contractul de asociere/închiriere

3. Formade organizare:

2. Determinareavenitului net:

1.1.activități independente

1.3.1.cedareafolosinţei bunurilor (altele decât celede lapct.1.3.2.)

1.4.1.activităţi agricole

1. Categoriade venit:

1.3.2.cedareafolosinţei bunurilor calificată în categoriavenituri din activităţi independente

sistem real *)

modificareamodalităţii/formei de exercitareaactivităţii

1.4.3.piscicultură

1.4.2.silvicultură

SUBSECȚIUNEA1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România,impuseîn sistemreal/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

1.3.cedareafolosinței bunurilor:

1.4.activități agricole,silvicultură,
piscicultură:

DATEPRIVIND IMPOZITUL PEVENITURILEESTIMATEDIN ROMÂNIA

1.2.drepturi de proprietate intelectuală

10. Numărzile descutire**)

1.3.1.1.chirie în valută

1.3.1.2.chirie în lei

9. Data suspendăriiactivității

B.
DA

TE
PR

IV
IN
D

IM
PO

ZI
TU

L
AN

UA
L
ES

TI
M
AT 1. Venit brut ..................................................................................................................................................

2.Cheltuieli deductibile .........................................................................................................................

3. Venit net anual estimat (rd.1. - rd.2.), din care: .........................................................................
3.1. Venit impozabil ............................................................................................................................

4. Impozit anual estimat (rd.3.1. x 10%) ...........................................................................................

2.

4.

3.

1.

(lei)

3.1.

SUBSECȚIUNEA2:

A.
DA

TE
PR

IV
IN
D

AC
TI
VI
TA

TE
A

DE
SF

ĂŞ
UR

AT
Ă

Cod CAEN

Nr. Data

5. Data începeriiactivităţii

2. Obiectulprincipalde activitate

3. Sediul

6. Data încetării activităţii

asocierefărăpersonalitate juridicăindividual

4. Documentulde autorizare/Contractul de asociere

1. Formade organizare:

8. Numărzile de scutire***)

Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România,impusepe bazăde normede venit

7. Data întreruperii temporarea activității

*) Rubricasebifeazășidecontribuabilii careoptează pentru determinareavenitului net însistemreal,pebaza datelor din contabilitate.
**) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap gravori accentuat carerealizeazăvenituri din activități independente,din drepturi deproprietateintelectuală, din activități agricole,
silvicultură șipiscicultură,scutitedela plata impozitului pevenit.
***) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap grav ori accentuatcarerealizeazăvenituri din activități independente,scutitedela plata impozitului pevenit.



*) Secompleteazădecătrepersoanelefizicecu handicap grav ori accentuatcarerealizeazăvenituri din activități agricole,scutitedela plata impozitului pevenit.
**) Secompleteazăvenitul impozabil aferent tuturor produselorvegetale/animalelor deținute.

B.
DA

TE
PR

IV
IN
D
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ZI
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L
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AT
O
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T
2.

3.

1.
(lei)

1.Norma de venit .....................................................................................................................................

2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal ..........................................................................................

3. Venit net anual, din care: ......................................................................................................................

4. Impozit anual (rd.3.1. x 10%) ...............................................................................................................

3.1.3.1. Venit impozabil ..........................................................................................................................................

4.

A.DATEPRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

Asocierefărăpersonalitate juridică

3. Numărzile descutire*)2. Contractul de asociere: Număr Data

Individual1. Formade organizare :

SUBSECȚIUNEA3: Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impusepe bazăde normede venit

B.DATE PENTRUSTABILIREAVENITULUI IMPOZABIL

Nr.
crt. PRODUSE VEGETALE Total suprafaţă

(ha)

Suprafață
neimpozabilă

(ha)

Suprafațăimpozabilă
(ha)

Normade venit
(lei)

Normade venit
redusă
(lei)

Venit impozabil
(lei)

0 1 2 3 col.4= (col.2- col.3) 5 6 7

1. Cereale
2. Plante oleaginoase
3. Cartof
4. Sfeclă de zahăr
5. Tutun
6. Hamei pe rod
7. Legume în câmp
8. Legumeîn spaţii protejate
9. Leguminoasepentru boabe
10. Pomi pe rod
11. Viepe rod
12. Arbuști fructiferi
13. Flori şiplante ornamentale
14. Plantemedicinale și aromatice
15. Căpșun

Opţiune privind încadrareaîn limitele veniturilor neimpozabile

Activitatea desfăşurată la nivelul județului .......................................................................................................................

Nr.
crt. AN I MALE

Număr total capete
animale/ familii de

albine

Număr capeteanimale /
familii dealbine
neimpozabil

Număr capeteanimale /
familii de albine impozabil

Normade
venit
(lei)

Normade venit
redusă
(lei)

Venit impozabil
(lei)

0 1 2 3 col.4= (col.2- col.3) 5 6 7

1. Vaci

2. Bivoliţe

3. Oi

4. Capre

5. Porci pentru îngrășat

6 . Albine

7. Păsăride curte

TOTALVENITIMPOZABIL**)

TOTALIMPOZITANUAL(Total venit impozabil x 10%)

(lei)



DATEPRIVIND CONTRIBUȚIADEASIGURĂRISOCIALEȘICONTRIBUȚIADEASIGURĂRISOCIALEDE
SĂNĂTATEESTIMATE

SUBSECȚIUNEA1: Date privind contribuția de asigurări socialeestimată

Total venit estimat pentru încadrareacaplătitor deCAS

A.Obțin venituri pesteplafonul minim

B.Obțin venituri subplafonul minim șioptez pentru plata CAS

1.

2.

1. Venit anual ales pentru plata CAS ....................................................................................................

2. CASdatorată (rd.1. x 25%.) ...................................................................................................................

(lei)

(lei)

Date privind contribuția de asigurărisocialede sănătateestimatăSUBSECȚIUNEA2:

B.Obțin venituri subplafonul minim șioptez pentru plata CASS

C. Sunt persoanăfără venituri și optez pentru plata CASS

CASS=10% x nr.luni x salariul minim ..............................................................................................

(lei)

CASS=10% x nr.luni x salariul minim ...............................................................................................

(lei)

Total venit estimat pentru încadrareacaplătitor de CASS

A.Obțin venituri pesteplafonul minim

CASS=10% x 12 luni x salariul minim ...........................................................................................

(lei)

(lei)

SECȚIUNEA2:

D. Sunt persoanăcarerealizeazăvenituri de natura celor prevăzute laart. 155din
Codul fiscal, pentru carenu sedatorează CASSşioptez pentru plata CASS

CASS=10% x nr.luni x salariul minim ...............................................................................................

(lei)

SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE
ESTIMATEDATORATE, STABILITEPRINDECLARAȚIACURENTĂ

1.1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă ....................................................................
(lei)

SECȚIUNEA3:

2.2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă ..........................................

3.3. Contribuția de asigurări socialede sănătateestimată, stabilită prin declarația curentă ...........

Informații privindmodalitățile deplată aobligațiilor datorate:
Achitareasumelordatorate poate fi efectuatăprin una dintre următoarelemodalități:
- înnumerar, launitatea Trezorerieistatului;
- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N.PoștaRomânăS.A.;
- prin intermediul cardurilor bancare,prin POS-urileinstalate la unitățile teritoriale aleTrezorerieistatului sau în sistemonline prin intermediul SistemuluiNaţional
Electronicde Plăţi,disponibil la adresade internet www.ghișeul.ro;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată
electronicăde tip „Internet banking”;
- prin virament*), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**),utilizând contul tranzitoriu deschispe numele
Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în carepot fi achitate sumeprin intermediul contului tranzitoriu de către
persoanelefizice seregăseștepe site-ul Agenției Naționale deAdministrare Fiscală,www.anaf.ro.

Semnăturăcontribuabil Semnăturăîmputernicit /
curator fiscal

Subsancţiunile aplicate faptei defals în declarații, declar cădatele înscriseînacestformular sunt corecteşicomplete.

Declarația reprezintătitlu decreanță șiproduceefectejuridicealeînștiințării deplată dela data depuneriiacesteia,încondițiilelegii.

Anexelenr. - facparteintegrantă din prezentadeclaraţie.***)

*) plata în contul tranzitoriu prin virament seefectueazăfără percepereade comisioaneși estedisponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate
convenții.
**) plata în numerar la ghișeeleinstituțiilor decredit saula terminaleledeplată instalatedeacestea estedisponibilă pentru oricepersoană fizică însituația în careinstituțiiledecredit cucareM.F. are
încheiateconvenții opteazăpentru oferirea acestorservicii.
***) Seînscrienumărul anexelor completate, corespunzător categoriilor şi surselorde venit declarate. În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii şi sursede venituri, sevor
completa,după caz,unul saumai multeformulareAnexă la formularul 212”Declaraţieunică privind impozitul pevenit șicontribuțiilesocialedatoratedepersoanelefizice”.


