DECLARA IE
privind veniturile realizate din România
Anul
Declara ie rectificativ

Anexa nr.1

200

Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative

Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri
Op iune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Codul numeric personal/Num rul de identificare fiscal din România

Ini iala
tat lui

Nume
Prenume

Num r

Strad
Bloc

Statul de
reziden

Nerezident

Scar

Etaj

Ap.

Localitate

Codul de identificare fiscal din str in tate

Jude /
Sector

Cont bancar
(IBAN)

Cod po tal

Telefon

E-mail

Fax

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit:

activit i de produc ie, comer , prest ri servicii

profesii liberale

drepturi de proprietate intelectual
cedarea folosin ei bunurilor

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
silvicultur

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

activit i agricole

jocuri de noroc

piscicultur

transferul titlurilor de valoare i orice alte opera iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum i transferul aurului financiar
2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere f r personalitate juridic

individual

alte surse

norm de venit

modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii

entit i supuse regimului transparen ei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
7. Data începerii activit ii

Nr.

Data
9. Num r zile de scutire**)

8. Data încet rii activit ii

10.Organizatorul jocurilor de noroc

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂ TIGUL NET ANUAL

11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc
(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribu ii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .....................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului.....................

1.
2.
3.
3.1.

4. Câ tig net anual ..........................................................................................................................................

4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual .............................................................

5.

*) Se bifeaz în urm toarele situa ii:
a) de c tre persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European care ob in venituri din activit i independente din România i care opteaz pentru
regularizarea în România a impozitului în condi iile art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de c tre persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiat o conven ie de evitare a dublei impuneri care realizeaz venituri în
calitate de arti ti de spectacole sau ca sportivi, din activit ile artistice i sportive i care opteaz pentru regularizarea în România a impozitului în condi iile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
**) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, din activit i agricole, silvicultur i piscicultur , scutite de la plata
impozitului pe venit.
Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

III. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂ TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat
Contract nr./data
Suma pl tit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

✘

ASOCIATIA “LUPTAM IMPOTRIVA AUTISMULUI”- L.I.A.

Cod de identificare fiscal a
entit ii nonprofit/unit ii de cult

27705275
RO35BTRL04301205U39189XX

Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL
Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire
Num r

Strad
Jude /Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

-

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Cod po tal
E-mail

fac parte integrant din prezenta declara ie***).

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în declara ii, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Semn tur împuternicit /
curator fiscal

Semn tur contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

***) Se înscrie num rul anexelor completate, corespunz tor categoriilor i surselor de venit declarate.

Data:

În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare
Anex la Declara ia privind veniturile realizate din România.

ANEXA nr.
la Declara ia privind veniturile
realizate din România

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit:

activit i de produc ie, comer , prest ri servicii

profesii liberale

drepturi de proprietate intelectual
cedarea folosin ei bunurilor

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
silvicultur

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

activit i agricole

jocuri de noroc

piscicultur

transferul titlurilor de valoare i orice alte opera iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum i transferul aurului financiar
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere f r personalitate juridic

alte surse

norm de venit

modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii

entit i supuse regimului transparen ei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere

Data

Nr.

9. Num r zile de scutire*)

8. Data încet rii activit ii

7. Data începerii activit ii
10.Organizatorul jocurilor de noroc

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

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂ TIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribu ii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .....................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului.....................

1.
2.
3.
3.1.

4. Câ tig net anual ..........................................................................................................................................

4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual .............................................................

5.

III.1. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂ TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat
Contract nr./data
Suma pl tit (lei)
Documente de plat
nr./data

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

ASOCIATIA “LUPTAM IMPOTRIVA AUTISMULUI”- L.I.A.

Cod de identificare fiscal a
entit ii nonprofit/unit ii de cult
Cont bancar (IBAN)

✘

27705275

RO35BTRL04301205U39189XX

Suma (lei)
*) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, din activit i agricole, silvicultur
piscicultur , scutite de la plata impozitului pe venit.
Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

i

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit:

activit i de produc ie, comer , prest ri servicii

profesii liberale

drepturi de proprietate intelectual
cedarea folosin ei bunurilor

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
silvicultur

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

activit i agricole

jocuri de noroc

piscicultur

transferul titlurilor de valoare, i orice alte opera iuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum i transferul aurului financiar
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere f r personalitate juridic

alte surse

norm de venit

modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii

entit i supuse regimului transparen ei fiscale
4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a

7. Data începerii activit ii

Data

Nr.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere

9.Num r zile de scutire*)

8. Data încet rii activit ii

10. Organizatorul jocurilor de noroc
11.Codul de identificare fiscal al organizatorului de jocuri de noroc

B.DATE PRIVIND VENITUL/
CÂ TIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribu ii sociale obligatorii...................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .....................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului.....................

1.
2.
3.
3.1.

4. Câ tig net anual ..........................................................................................................................................

4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual .............................................................

5.

III.2. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/
CÂ TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat
Contract nr./data
Suma pl tit (lei)
Documente de plat
nr./data

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult
Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

ASOCIATIA “LUPTAM IMPOTRIVA AUTISMULUI”- L.I.A.

Cod de identificare fiscal a
entit ii nonprofit/unit ii de cult
Cont bancar (IBAN)

✘

27705275
RO35BTRL04301205U39189XX

Suma (lei)
*) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, din activit i agricole, silvicultur
piscicultur , scutite de la plata impozitului pe venit.
Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declara ie privind veniturile realizate din România".
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în declara ii, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.
Semn tur contribuabil
Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

Semn tur împuternicit /
curator fiscal

i

