Anexa nr.1

DECLARA IE UNIC
privind impozitul pe venit i contribu iile
sociale datorate de persoanele fizice
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Ini iala
tat lui

Nume
Prenume

Nerezident

Strad

Num r

Bloc

Cod de identificare fiscal

Scar

Etaj

Ap.

Localitate

Cod de identificare fiscal din str in tate

Jude /
Sector
Cod po tal

Telefon

ara de
reziden

Fax

Cont bancar
(IBAN)
E-mail

B. DATE PRIVIND SEC IUNILE COMPLETATE*)
CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE I CONTRIBU IILE SOCIALE DATORATE PENTRU
ANUL
Declara ie rectificativ privind Capitolul I.
Se completeaz cu X în cazul rectific rii Capitolului I.

SEC IUNEA 1:

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România

SUBSEC IUNEA 1:

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli

SUBSEC IUNEA 2:

Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe baz de norme de venit în cazul
contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere

SEC IUNEA 2:

Date privind impozitul pe veniturile realizate din str in tate

SEC IUNEA 3:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale i contribu ia de asigur ri sociale de s n tate datorate
SUBSEC IUNEA 1: Date privind contribu ia de asigur ri sociale datorat
SUBSEC IUNEA 2:

SEC IUNEA 4:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate datorat

Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activit i independente i drepturi de
proprietate intelectual , impuse în sistem real

SEC IUNEA 5:

Sumarul obliga iilor privind impozitul pe venitul realizat i contribu iile sociale datorate, stabilite prin declara ia curent

SEC IUNEA 6:

Destina ia sumei reprezentând pân la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câ tigul net anual impozabil

*) Se bifeaz c su a corespunz toare sec iunii completate.

Document care con ine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA
I CONTRIBU IILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL
Declara ie rectificativ privind Capitolul II.
Se completeaz cu X în cazul rectific rii Capitolului II.

SEC IUNEA 1:

SEC IUNEA 2:

SEC IUNEA 3:

Date privind impozitul pe veniturile estimate din România
SUBSEC IUNEA 1:

Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli

SUBSEC IUNEA 2:

Date privind impozitul pe veniturile din România, impuse pe baz de norme de venit

SUBSEC IUNEA 3:

Date privind impozitul pe veniturile din activit i agricole, impuse pe baz de norme de venit

Date privind contribu ia de asigur ri sociale i contribu ia de asigur ri sociale de s n tate estimate
SUBSEC IUNEA 1:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale estimat

SUBSEC IUNEA 2:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate estimat

Sumarul obliga iilor privind impozitul pe venitul estimat i contribu iile sociale estimate datorate, stabilite prin
declara ia curent

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

Num r

Strad

Jude /Sector

Localitate

Telefon

Fax

Bloc

Scar

Cod po tal

E-mail

Etaj

Ap.

CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE I CONTRIBU IILE SOCIALE DATORATE
PENTRU ANUL
SEC IUNEA 1: DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA
SUBSEC IUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri i a legisla iei Uniunii Europene
Op iune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)
1. Categoria de venit:
1.1. activit i independente
1.2. drepturi de proprietate intelectual
1.3.1. cedarea folosin ei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. i pct.1.3.3.)
1.3.2. cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i
independente

1.3. cedarea folosin ei bunurilor:

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

1.3.3. cedarea folosin ei bunurilor, în scop turistic
1.4.1. activit i agricole
1.4. activit i agricole, silvicultur ,
1.4.2. silvicultur
piscicultur :
1.4.3. piscicultur
1.5. transferul titlurilor de valoare i orice alte opera iuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum i transferul aurului financiar
1.6. alte surse
2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere f r personalitate juridic

individual

entit i supuse regimului transparen ei fiscale

modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii

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

B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT

7. Data începerii activit ii

Nr.

Data

8. Data încet rii activit ii

9. Num r zile de scutire**)

(lei)

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii preceden i.......................................................

5.

6. Venit/Câ tig net anual impozabil/Venit net anual recalculat (rd.3. - rd.5.)/Câ tig/
Venit impozabil ...........................................................................................................................................

6.

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

7.

8. Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd.6. x 10% sau
rd.7. x 10%) ****) .......................................................................................................................................

8.

*) 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 drepturi de proprietate intelectual , din activit i agricole,
silvicultur i piscicultur , scutite de la plata impozitului pe venit.
***) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual pentru care venitul net se determin pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli, din activit i agricole, silvicultur i piscicultur , scutite de la plata impozitului pe venit.
****) Rd.7 i rd.8 nu se completeaz de c tre contribuabilii care realizeaz venituri din activit i independente i venituri din drepturi de proprietate intelectual , impuse în sistem real. În situa ia în care
contribuabilii realizeaz pierderi fiscale, la rd.8 se va înscrie cifra ”0”.

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

SUBSEC IUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe baz de norme de venit în cazul contribuabililor care au început
activitatea în luna decembrie a anului de impunere
1. Categoria de venit:

num r camere

cedarea folosin ei bunurilor, în scop turistic

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
activit i independente
2. Forma de organizare:

asociere f r personalitate juridic

individual

3. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

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

Nr.

6. Data începerii activit ii

Data

7. Data încet rii activit ii
9. Num r zile de scutire *)

8. Data suspend rii/ data întreruperii temporare a activit ii

B. DATE PRIVIND
IMPOZITUL ANUAL
DATORAT

(lei)

...................................................................................................................................

1.

2. Norma ajustat potrivit Codului fiscal ............................................................................................

2.

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

3.

1. Norma de venit

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

3.1.
4.

SEC IUNEA 2: DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN STR IN TATE
1. ara în care s-a realizat venitul

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

2. Categoria de venit activit i independente
activit i agricole

silvicultur

drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosin ei bunurilor

piscicultur

transferul titlurilor de valoare i orice alte opera iuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum i transferul aurului financiar

dobânzi

remunera ii/indemniza ii ale membrilor consiliului de administra ie/administratori/cenzori i alte
venituri similare**)
salarii pl tite din România pentru activitatea desf urat în str in tate

lichidarea unei persoane juridice
pensii

jocuri de noroc

premii

dividende

alte venituri

transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
cu titlu de mo tenire
3. Metoda de evitare a dublei impuneri ***)

3.1. Metoda creditului fiscal

3.2. Metoda scutirii

4. Venit scutit în baza unui acord interna ional la care România este parte

B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT

5. Data începerii activit ii

6. Data încet rii activit ii
(lei)

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

5. Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii preceden i .....................................................

5.

6. Venit/Câ tig net anual impozabil (rd.3. - rd.5.) .............................................................................

6.

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

7.

8. Impozit pe venit pl tit în str in tate ...............................................................................................

8.

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

9.

10. Diferen

10.

de impozit de plat (rd.7. - rd.9.) ...................................................................................

*) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
**) Remunera ii , indemniza ii i alte venituri similare ob inute de membrii consiliului de administra ie, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori,
fondatori, reprezentan i în adunarea general a ac ionarilor sau orice alte activit i desf urate în func ii similare.
***) Se bifeaz metoda conform conven iei de evitare a dublei impuneri, încheiate între România i statul în care s-a realizat venitul.

SEC IUNEA 3: DATE PRIVIND CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE I CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE DE
S N TATE DATORATE
SUBSEC IUNEA 1:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale datorat

(lei)
1. Total venit net anual cumulat realizat din activit i independente
i drepturi de proprietate intelectual ......................................................................................................

1.
2.

2. Baza anual de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS) ........................................................

3.

3. CAS datorat (rd.2. x 25%) .........................................................................................................................

SUBSEC IUNEA 2:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate datorat

1. Venituri realizate pentru încadrarea ca pl titor de CASS
Nr.
crt.

Suma
- lei -

Categoria de venit

1.1. venit din activit i independente
1.2. venit din drepturi de proprietate intelectual
1.3.

venit distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II,
titlului III sau Legii nr.170/2016

1.4. venit din cedarea folosin ei bunurilor
1.5. venit i/sau câ tig din investi ii
1.6. venit din activit i agricole, silvicultur

i piscicultur

1.7. venit din alte surse
TOTAL
(lei)
2. Baza anual de calcul al CASS (num r luni x salariul minim) ..........................................................
3. CASS datorat (rd.2. x 10%) .......................................................................................................................

2.
3.

SEC IUNEA 4: STABILIREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL REALIZAT DIN
ACTIVIT I INDEPENDENTE I DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL , IMPUSE ÎN SISTEM REAL

1. Suma veniturilor nete recalculate din activit i independente i drepturi de proprietate
intelectual , impuse în sistem real .................................................................................................................
2. CAS datorat ......................................................................................................................................................
3. Venit net anual impozabil (rd.1. - rd.2.) ...................................................................................................
4. Venit net anual impozabil redus *) .........................................................................................................
5. Total impozit anual datorat (rd.3. x 10% sau rd.4. x 10%) ...............................................................

(lei)

1.
2.
3.
4.
5.

SEC IUNEA 5: SUMARUL OBLIGA IILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT I CONTRIBU IILE SOCIALE
DATORATE, STABILITE PRIN DECLARA IA CURENT
(lei)

1. Impozit pe venit .......................................................................................................................................................

1.

2. Contribu ia de asigur ri sociale .........................................................................................................................

2.

3. Contribu ia de asigur ri sociale de s n tate .................................................................................................

3.

*) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente i venituri din drepturi de proprietate intelectual , scutite de la
plata impozitului pe venit.

SEC IUNEA 6: DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 3,5% 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

x

Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult

ARAS - Asociația Română Anti-SIDA

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

5466592
RO20 RZBR 0000 0600 1684 0979

Cont bancar (IBAN)
Suma (lei)

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE / NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA
I CONTRIBU IILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL
SEC IUNEA 1: DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSEC IUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
1. Categoria de venit:
1.1. activit i independente
1.2. drepturi de proprietate intelectual
1.3.1. cedarea folosin ei bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2. i pct.1.3.3.)
1.3.1.1. chirie în valut

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

1.3. cedarea folosin ei bunurilor:

1.3.1.2. chirie în lei
1.3.2. cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
1.3.3. cedarea folosin ei bunurilor, în scop turistic
1.4.1. activit i agricole

1.4. activit i agricole, silvicultur ,
piscicultur :

1.4.2. silvicultur
1.4.3. piscicultur

2. Determinarea venitului net:
3. Forma de organizare:

sistem real *)

cote forfetare de cheltuieli

individual

asociere f r personalitate juridic
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

B. DATE PRIVIND IMPOZITUL
ANUAL ESTIMAT

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere

Nr.

Data

7. Data începerii activit ii

8. Data încet rii activit ii

9. Data suspend rii activit ii

10. Num r zile de scutire**)

(lei)

1. Venit brut ....................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile .............................................................................................................................
3. Venit net anual estimat (rd.1. - rd.2.), din care: ...............................................................................

1.
2.
3.

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

4.

*) Rubrica se bifeaz i de contribuabilii care opteaz pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
**) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, din drepturi de proprietate intelectual , din activit i agricole,
silvicultur i piscicultur , scutite de la plata impozitului pe venit.

SUBSEC IUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile din România, impuse pe baz de norme de venit

B. DATE PRIVIND IMPOZITUL
ANUAL DATORAT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

URAT

1. Categoria de venit:

num r camere

cedarea folosin ei bunurilor, în scop turistic

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente
activit i independente
2. Forma de organizare:

individual

asociere f r personalitate juridic

3. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

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

5. Documentul de autorizare/Contractul de asociere
6. Data începerii activit ii

Data

7. Data încet rii activit ii
9. Num r zile de scutire*)

8. Data suspend rii/ data întreruperii temporare a activit ii

(lei)

.......................................................................................................................................

1.

2. Norma ajustat potrivit Codului fiscal .................................................................................................

2.

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

3.

1. Norma de venit

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

SUBSEC IUNEA 3:

3.1.
4.

Date privind impozitul pe veniturile din activit i agricole, impuse pe baz de norme de venit

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF
1. Forma de organizare :

Individual

2. Contractul de asociere :

Num r

URAT
Asociere f r personalitate juridic

Data

3. Num r zile de scutire**)

B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL
Activitatea desf urat pe raza localit ii ......................................................................................................... din jude ul ..................................................................................................................
Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile

Nr.
crt.

PRODUSE VEGETALE

0

1

1.

Cereale

2.

Plante oleaginoase

3.

Cartof

4.

Sfecl de zah r

5.

Tutun

6.

Hamei pe rod

7.

Legume în câmp

8.

Legume în spa ii protejate

9.

Leguminoase pentru boabe

Total suprafa
(ha)
2

Suprafa
neimpozabil
(ha)
3

Suprafa

impozabil
(ha)

col.4 = (col.2 - col.3 )

Norma de venit
(lei)

Norma de venit
redus
(lei)

Venit impozabil
(lei)

5

6

7

10. Pomi pe rod
11. Vie pe rod
12. Arbu ti fructiferi
13. Flori i plante ornamentale
14. Plante medicinale i aromatice

*) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
**) Se completeaz de c tre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizeaz venituri din activit i agricole, scutite de la plata impozitului pe venit.

Nr.
crt.

ANIMALE

Num r total capete
animale / familii de
albine

Num r capete animale /
familii de albine
neimpozabil

Num r capete animale /
familii de albine impozabil

Norma de
venit
(lei)

Norma de venit
redus
(lei)

Venit impozabil
(lei)

1

2

3

col.4 = (col.2 - col.3 )

5

6

7

0

1.

Vaci

2.

Bivoli e

3.

Oi

4.

Capre

5.

Porci pentru îngr at

6.

Albine

7.

P s ri de curte
(lei)

TOTAL VENIT IMPOZABIL *)
TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil x 10%)

SEC IUNEA 2:

DATE PRIVIND CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE I CONTRIBU IA DE ASIGUR RI SOCIALE DE
S N TATE ESTIMATE

SUBSEC IUNEA 1:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale estimat
(lei)

Total venit estimat pentru încadrarea ca pl titor de CAS
A. Ob in venituri peste plafonul minim
B. Ob in venituri sub plafonul minim i optez pentru plata CAS
(lei)

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

1.

2. CAS datorat (rd.1. x 25%.) ......................................................................................................................

2.

SUBSEC IUNEA 2:

Date privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate estimat
(lei)

Total venit estimat pentru încadrarea ca pl titor de CASS
A. Ob in venituri peste plafonul minim

(lei)

CASS = 10% x nr. luni x salariul minim ...............................................................................................
B. Ob in venituri sub plafonul minim i optez pentru plata CASS

(lei)

CASS = 10% x nr.luni x salariul minim ..................................................................................................
C. Sunt persoan f r venituri i optez pentru plata CASS

(lei)

CASS = 10% x nr.luni x salariul minim ...................................................................................................
D. Sunt persoan care realizeaz venituri de natura celor prev zute la art. 155 din
Codul fiscal, pentru care nu se datoreaz CASS i optez pentru plata CASS

(lei)

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

SEC IUNEA 3:

SUMARUL OBLIGA IILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT
ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARA IA CURENT

I CONTRIBU IILE SOCIALE

I. Obliga ii privind impozitul pe venitul estimat
(lei)

1. Suma stabilit prin declara ia curent ..........................................................................................................

1.

2. Bonifica ia pentru plata integral a impozitului, potrivit legii .............................................................

2.

II. Obliga ii privind contribu ia de asigur ri sociale estimat
(lei)

3. Suma stabilit prin declara ia curent ........................................................................................................

3.

4. Bonifica ia pentru plata integral a CAS, potrivit legii .........................................................................

4.

*) Se completeaz venitul impozabil aferent tuturor produselor vegetale/animalelor de inute.

III. Obliga ii privind contribu ia de asigur ri sociale de s n tate estimat
(lei)

5. Suma stabilit prin declara ia curent ...........................................................................................................

5.

6. Bonifica ia pentru plata integral a CASS, potrivit legii ............................................................................

6.

Informa ii privind modalit ile de plat a obliga iilor datorate:
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuat prin una dintre urm toarele modalit i:
- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului;
- prin mandat po tal, la subunit ile po tale ale C.N. Po ta Român S.A.;
- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unit ile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul
Sistemului Na ional Electronic de Pl i, disponibil la adresa de internet www.ghi eul.ro;
- prin virament, utilizând ordinul de plat , din contul propriu deschis la o institu ie de credit din România (banc ), inclusiv cel emis prin sisteme
de plat electronic de tip „Internet banking”;
- prin virament*), în numerar la ghi eele institu iilor de credit sau la terminalele de plat instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu
deschis pe numele Ministerului Finan elor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilit i în care pot fi achitate sume prin
intermediul contului tranzitoriu de c tre persoanele fizice se reg se te pe site-ul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , www.anaf.ro.
Anexele nr.

-

Declara ia reprezint titlu de crean

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

i produce efecte juridice ale în tiin rii de plat de la data depunerii acesteia, în condi iile legii.

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

Semn tur contribuabil

Semn tur împuternicit /
curator fiscal

*) plata în contul tranzitoriu prin virament se efectueaz f r perceperea de comisioane i este disponibil numai pentru clien ii institu iilor de credit cu care Ministerul
Finan elor Publice are încheiate conven ii.
**) plata în numerar la ghi eele institu iilor de credit sau la terminalele de plat instalate de acestea este disponibil pentru orice persoan fizic în situa ia în care
institu iile de credit cu care M.F.P. are încheiate conven ii opteaz pentru oferirea acestor servicii.
***) Se înscrie num rul anexelor completate, corespunz tor categoriilor i surselor de venit declarate. 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 unic privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de
persoanele fizice.

