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/ 20.04.2021
Termen de depunere a declaraţiei prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit
A. Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului
Cod de identificare fiscală
C. Date de identificare a împuternicitului
Cod de identificare fiscală
 Secţiune ajutătoare pentru regularizări
                    3. Sume datorate declarate iniţial pentru accize
  B. Date privind creanţa fiscala
Nr.
cr.
Creanţa fiscală
(cod,denumire, cod bugetar, scadenţa, nr.de evidenţă a plăţii)
Suma datorată declarată iniţial
Suma datorată după scăderea cheltuielilor cu educaţia timpurie
1
2
3
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile  Regulamenului (UE) 2016/679
Cod 14.13.01.13/d.c.
Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________
Loc rezervat organului fiscal
Motivul colectarii informatiei : Obtinerea de informatii referitoare la regularizarea impozitului pe venit retinut la sursa, potrivit art.170 din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Durata de completare : 5 minute
        Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. 
       Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
massimo.anastasio@iotecno.com
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