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/ 13.07.2020
Perioada de raportare:
A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului
Cod de identificare fiscală
B. Date privind creanţa fiscală
Atenţie ! Obligaţiile care au scadenţa 25.12 se vor declara si plăti pana la 21.12.
Atenţie ! Incepand cu platile aferente lunii 06.2018, codul bugetar 20470101 va fi inlocuit cu 5503.
Suma
Cod bugetar
 Scadenţa
Nr.de evidenţă a plăţii
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679
Cod 14.13.01.99/bs
Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________
Loc rezervat organului fiscal
    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.
Motivul colectarii informatiei : Obtinerea de informatii in procesul de administrare,referitoare la declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
Durata de completare : 6 minute
ANEXA nr. 5 - BORDEROU privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (creanta (620))
Nr.crt.
Unitati administrativ-teritoriale  (UAT)
Nr.crt.
      Total pe judet
      Total general
 (valoare admisa +/- 5 lei)
massimo.anastasio@iotecno.com
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