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 CERERE PRIVIND REDIRECȚIONAREA IMPOZITULUI PE PROFIT / IMPOZITULUI PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR
Calcul
PERIOADA
I. Date de identificare a contribuabilului
Calcul
Adresa
Calcul
 Pentru a șterge valoarea introdusa in câmpul  Judet, apăsați și mențineți apăsată tasta Control (Ctrl) în timp ce selectați o opțiune.
Calcul
Date de contact
Calcul
II. Redirecționarea impozitului pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Calcul
Date de identificare a beneficiarului
Calcul
Adresa
Calcul
 Pentru a șterge valoarea introdusa in câmpul  Judet, apăsați și mențineți apăsată tasta Control (Ctrl) în timp ce selectați o opțiune.
Calcul
Date de contact
Calcul
Date despre suma
Calcul
III. Date de identificare a împuternicitului
Calcul
Adresa
Calcul
 Pentru a șterge valoarea introdusa in câmpul  Judet, apăsați și mențineți apăsată tasta Control (Ctrl) în timp ce selectați o opțiune.
Calcul
Date de contact
Calcul
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, declar că datele inscrise in  acest formular sunt corecte şi complete.
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