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PERIOADA  (zz.ll.aaaa) 

  

 

  Declaraţie rectificativă D107_A1.0.0

  Suma de control:

0

01

ANUL 2020

Tipul  impozitului  pe profit/ ven.micro.

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

    PJ a optat pt. an fiscal modificat  (diferit de anul calendaristic)

                               Este primul an fiscal modificat:             

     PJ trece de la micro la profit    In trimestrul

   Scadenţa plătii: 25.03.2021

202012

An inceput per.

2020

 Completarea liberă a PERIOADEI

31.12.202001.01.2020

    PJ dizolvate fara lichidare          PJ dizolvate cu lichidare      

                               Este ultimul an fiscal modificat:             

107

/

(Anul de sfarsit de perioadă de raportare>=2018)

--

/26.03.2021

 DECLARAŢIE INFORMATIVĂ  
PRIVIND BENEFICIARII SPONSORIZĂRILOR / MECENATULUI / 

BURSELOR PRIVATE

  Cod Bugetar

5503XXXXXX

                                Data începerii anului fiscal modificat

Cod de identificare fiscală a succesorului  Declaraţie depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală

A. Date de identificare a contribuabilului :

  plătitor de impozit pe profit   plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

1.Cod de identificare fiscală  2.Denumire

Domiciliul fiscal al contribuabilului:

3.Judeţ 4.Sector 5.Localitate

6.Strada 7.Numar

8.Bloc 9.Scara 10.Etaj 11.Apt. 12.Cod Poştal 13.Telefon

14.E-mail

C. Date de identificare a împuternicitului :

15.Nume, prenume/ Denumire 16.Cod de identificare fiscală  

Domiciliul fiscal al împuternicitului  :

17.Judeţ 18.Sector 19.Localitate
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20.Strada 21.Numar 22.Bloc 23.Scara 24.Etaj

25.Apt. 26.Cod Poştal 27.Telefon 28.E-mail

   SEMNĂTURI

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume şi prenume persoană care semnează Semnatura electronica
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B. Date privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private 

1.  Beneficiar sponsorizare/ mecenat /bursa privată

  1.Denumire/ nume si prenume

ASOCIATIA ANIMAL SOCIETY 

2.Cod de identificare fiscală  

38192779

  3.Adresa

STRADA ZARII NR.3 SECTOR 5 BUCURESTI 

4.Suma  (lei)

0

5.Suma reportată (lei)

0

6.Suma dedusă (lei)

0

Beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private anterior anului 2020, respectiv 

anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2020

Atentie ! Daca exista Sume reportate, atunci se completează date beneficiari in Anexă.

5.Suma reportată (lei) 0 6.Suma dedusă (lei) 0

Total

4.Suma (lei)

0

5.Suma reportată (lei)

0

6.Suma dedusă (lei)

0

Anexa -  Date privind beneficiarii sumelor reportate, cărora le-au fost acordate sponsorizări/mecenate/burse private 

anterior anului 2020, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2020

1.  Beneficiar sponsorizare/ mecenat /bursa privată

  1.Denumire/ nume si prenume 2.Cod de identificare fiscală    3.Adresa


