
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Cod 14.13.01.13
Număr de operator de date cu caracter personal 1067
/20.01.2016
200
DECLARAŢIE 
privind veniturile realizate
din România
Termen  depunere declaratie:  25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de raportare
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  (suma de control)
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
	   A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
 1. Venit brut
Venit net
 2. Cheltuieli deductibile, din care:
                2.1 Contributii sociale obligatorii, potrivit legii
 3. Venit net anual (rd.1-rd.2), din care:
	3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului
Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
 4. Câştig net anual
 5. Pierdere fiscală anuală (rd.2-rd.1) /  Pierdere netă anuală
	 B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
       - lei -
	III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET  /CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
IV. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Loc rezervat organului fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Nr. inregistrare:
Data:
Declaratia D200
1
2
	PAGINA: 
	Calcul: D200_A3.0.0
	an_r: 2015
	d_rec: 0
	luna_r: 12
	Detalii versiune: 
	Se bifează de persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de impozit pe venit în România, conform convenției de evitare a dublei impuneri. În această situație, la declarație se anexează certificatul de rezidenţă fiscală.: 0
	Se bifează 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 optează pentru regularizarea în România a impozitului potrivit art.116^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.: 0
	ID_NUME: 
	ID_INITIALA: 
	ID_PRENUME: 
	cif: 
	ID_STRADA: 
	ID_NR: 
	ID_BL: 
	ID_SC: 
	ID_ET: 
	ID_AP: 
	ID_BANCA: 
	ID_LOCALIT: 
	ID_COD_POSTAL: 
	ID_IBAN: 
	ID_TEL: 
	ID_FAX: 
	ID_EMAIL: 
	AP_FOCUS: 
	ID_JUDET: 
	ID_SECTOR: 
	Calcul: 
	NRCR: 
	Categorie_venit: 
	Determinare_venit: 
	Forma_organizare: 
	Lista coduri CAEN: 
	Identificare_bun: 
	Doc_autorizare: 
	A.7.Nr. document: 
	Data_doc: 
	Data_I: 
	Data_S: 
	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.: 
	C1: 0
	STERGE_B: 
	ADAUGA_B: 
	NRCR: 
	Instructiuni: 
	den_orgJN: 
	cif_orgJN: 
	Bursa_privata: 0
	Entitate: 1
	D_CIF_ENTIT: 22169184
	ENTIT_IBAN: RO63BRMA0860000755200000
	D_DENUMIRE_ENTIT: Asociația VW AIRCOOLED RAIDERS
	ENTIT_SUMA: 
	D_DOC_PLATA: 
	D_CONTRACT_NR: 
	D_SUMA_PLATITA: 
	F_NUME: 
	F_CIF: 
	F_LOCALIT: 
	F_STRADA: 
	F_NR: 
	F_BL: 
	F_SC: 
	F_AP: 
	F_COD_POSTAL: 
	F_TEL: 
	F_FAX: 
	F_EMAIL: 
	Semnatura: 
	F_JUDET: 
	F_SECTOR: 
	VALIDARE: 
	Deblocare formular Declaratie 200 pentru a opera modificari dupa VALIDARE: 
	Listare formular Declaratie 200: 
	IMP_FILE_AP: 



