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 Nr de operator de  date cu caracter  personal – 759
/19.03.2018
I. DATE DE IDENTIFICARE  A CONTRIBUABILULUI
 II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL 
Atenţie ! Corecţii ulterioare ale D700  se fac doar la unitatea fiscală.
Oblig.fără per.fisc.: 03(micro),04(accize),15-22
Oblig.cu per.fisc.: 01(tva),02(prof.),05,07,09,14(sal)
Oblig.fără data evidenţă: 01(tva)
(01.d.) Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal
(20.d.) CAEN Activitati care intra sub incidenta impozitului pe ven.din activit.de expl.resurselor naturale, altele decat gazele naturale
(22.d.) CAEN Activitati care intra sub incidenta impozitului specific unor activitati
               Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
Cod M.F.P. 14.13.01.10.01 
  Loc rezervat organului fiscal
 
  Număr înregistrare________________________________ Dată înregistrare___________________
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