
PROIECT

  
DECLARAŢIE  DE REGULARIZARE 

PENTRU CHELTUIELILE CU 
 EDUCAȚIA TIMPURIE

711

       A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului

Cod de identificare fiscală 

Denumire

Judeţ Localitate Stradă Număr Bloc Scară

Ap. Cod poştal Sector Telefon Fax E-mail

       B. Date privind creanța fiscală

Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare.

Temeiul legal pentru depunerea declarației   ....................................................

Cod de identificare fiscală a succesorului

Luna Anul

Semnătura  
contribuabil

Semnătura 
împuternicit

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

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 declarații, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.1

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod  de identificare fiscală 

E-mail

Nr.
crt.

Denumire creanță fiscală 
  

 Cod bugetar
Sumă datorată declarată inițial Sumă datorată după scăderea cheltuielilor 

cu educația timpurie

1

2

       C. Date de identificare a împuternicitului

Declarație rectificativă

Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Termen de depunere a declarației  
prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie 

din impozitul pe profit


8.0.1291.1.339988.308172
PROIECT
 
DECLARAŢIE  DE REGULARIZARE
PENTRU CHELTUIELILE CU
 EDUCAȚIA TIMPURIE
711
       A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului
       B. Date privind creanța fiscală
Temeiul legal pentru depunerea declarației   ....................................................
Luna
Anul
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
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 declarații, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anexa nr.1
Nr.crt.
Denumire creanță fiscală
 
 Cod bugetar
Sumă datorată declarată inițial
Sumă datorată după scăderea cheltuielilor
cu educația timpurie
1
2
       C. Date de identificare a împuternicitului
Termen de depunere a declarației 
prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit
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