Declaratia 200 - Formular pentru anul 2009 (venituri realizate în 2008), conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie
Fiscală nr. 1815/29.12.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2/05.01.2009

DECLARAŢIE
PRIVIND VENITURILE REALIZATE

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală

Declaraţie rectificativă

200

Anul

Se completează cu X in cazul declaraţiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Iniţiala
tatălui

Nume

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

Prenume

BANCA
Număr

Strada

Cont bancar (IBAN)
Scara

Bloc

Etaj

Ap.

Judeţ/Sector

Localitate

Cod poştal
E-mail

Fax

Telefon

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:
-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Venituri din activităţi agricole
Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

8. Data începerii activităţii

1B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală

Număr de operator de date cu caracter personal 1067
Cod 14.13.01.13
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2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:

Venituri din activităţi agricole

-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.
8. Data începerii activităţii

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

2B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală

3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:

Venituri din activităţi agricole

-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.
8. Data începerii activităţii

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

3B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală
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4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:

Venituri din activităţi agricole

-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

8. Data începerii activităţii

4B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală

5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:

Venituri din activităţi agricole

-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.
8. Data începerii activităţii

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

5B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL
- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală
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6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Natura veniturilor:

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venituri comerciale, din care:

Venituri din activităţi agricole

-Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate
în categoria veniturilor din activităţi independente

Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare
de valută la termen, pe bază de contract

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare:
- deţinute mai mult de 365 de zile
- deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv

Venituri din profesii libere
Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Determinarea venitului net:

Sistem real

Cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

Individual

Asociere între persoane fizice

Normă de venit
Asociere între persoane fizice
şi persoane juridice române

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul
6. Datele de indentificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa
Data

7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr.
8. Data începerii activităţii

Organul emitent

9. Data încetării activităţii

6B. VENIT NET / CÂŞTIG NET ANUAL

- lei -

1. Venit brut
2. Cheltuieli deductibile (rd.2.1. sau rd.2.3. sau rd.2.2.+rd.2.4, după caz):
2.1. Cheltuieli deductibile
2.2. Cheltuieli forfetare
2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă
2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite
3. Venit net (rd.1-rd.2), din care:
3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă
4. Câştig net anual
5. Pierdere fiscală (rd.2-rd.1) / Pierdere netă anuală

6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
1. Venit net

2. Pierdere fiscală

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL
IMPOZABIL / CÂŞTIGUL NET ANUAL
Bursă privată

Documente de plată nr./data

Contract nr./data
Suma plătită(lei)

X

Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult

Suma(lei)
Cod de identificare fiscală
al entităţii nonprofit/unităţii de cult

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult

ATE TRASCAU CORP

Cont bancar (IBAN)

RO93 RNCB 0013 0204 9949 0001

13826900

IV. DATE DE INDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL
Cod de identificare fiscală

Nume, prenume / Denumire

Judeţ/Sector
Scara

Localitate
Ap.

Număr

Strada
Telefon

Cod poştal

Bloc

E-mail

Fax

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil

Loc rezervat organului fiscal

Data

Nr. înregistrare:

Semnătură reprezentant fiscal

Data

Data:
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