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Declaraţie 
privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
I. Date de identificare ale persoanei impozabile
Cod de identificare fiscală
II. Date de identificare ale  reprezentantului legal
Cod de identificare fiscală
III.Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată
IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am
efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679
Cod MFP: 14.13.01.10.11/t
Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________
Loc rezervat organului fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete
massimo.anastasio@iotecno.com
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