
VANAF
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE»

privind veniturile realizate din România
Anexa nr.1

Anul
| | Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

| | Venit scutit conform convenţiei de evitare a dublei impuneri 
| | Opţiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*)

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

200

Nume Iniţiala
tatălui

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală din România

Prenume
Nerezident□ Statul de 

rezidentă
Stradă Număr

Codul de identificare fiscală din străinătate

Bloc Scară E ta jf Ap.

Localitate

Judeţ/ H  
Sector|

Cod poştal

Cont bancari" 
(IBAN)

Telefon Fax E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE Şl CATEGORII DE VENIT
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1. Categoria de venit: activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii | profesii liberale r drepturi de proprietate intelectuală r

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente r cedarea folosinţei bunurilor r
activităţi agricole r silvicultură | piscicultură r jocuri de noroc r

alte sursetransferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare 
derivate, precum şi transferul aurului financiar

2. Determinarea venitului net: sistem real r cote forfetare de cheltuieli r normă de venit

3. Forma de organizare: individual r asociere fără personalitate juridică r
□

r
entităţi supuse regimului transparenţei fiscale 

4. Obiectul principal de activitate

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii r 
Cod CAEN

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

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere Nr

8. Data încetării activităţii7. Data începerii activităţii |

10.Organizatorul jocurilor de noroc

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

Data I

9. Număr zile de scutire**)
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(lei)

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

2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuţii 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..........................................

1. I I I I I I I I I I
2. I I I I I I I I I I
3. I I I I I I I I I I

3.1. I I I I I I I I I I
4. I I I I I I I I I I
5. I I I I I I I I I I

*) Se bifează în următoarele situaţii:
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi care optează pentru 
regularizarea în România a impozitului în condiţiile 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 convenţie de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în 
calitate de artişti de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive şi care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condiţiile art.227 alin. (3) din Codul Fiscal.
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata 

impozitului pe venit.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 
Cod 14.13.01.13



III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ 
CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

1. Bursa privată

Contract nr./data

Suma plătită (lei)

Documente de plată 
nr./data

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult X

Denumire entitate notlprofit/ 
unitate de cult

Cod de identificare fiscală a 
entităţii nonprofit/unităţii de cult

Cont bancar (IBAN) R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Suma (lei)

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

27225935

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI / CURATORULUI FISCAL
Cod de identificare fiscală

Nume, prenume/Denumire

Stradă Număr Bloc Scară □ Etaj Ap.

Judeţ/Sector Localitate Cod poştal

Telefon Fax E-mai!

Anexele nr. - fac parte integrantă din prezenta declaraţie '*).

S u b  sancţiunile  aplicate faptei d e  fals în declaraţii, decla r că datele  înscrise  în a cest form ular su n t co recte  şi com plete.

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit / 
curator fiscal

* **) S e  înscrie num ărul a n exelor com pletate, co resp un zăto r categoriilo r şi su rse lo r d e  ven it declarate.
în cazul în care, au fost realizate venituri din m ai m ulte categ orii şi su rse  de  venituri, se vor com pleta, după caz, unul sau  m ai m ulte form ulare  

A nexă la D eclaraţia p riv in d  veniturile realizate din Rom ânia.


