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protected
Declaratie privind taxa pe active financiare nete
protected
PERIOADA:
A. Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului
B.Taxa pe active financiare nete datorată conform art.87 alin.(5) din OUG nr.114/2018,
Nr.crt.
DENUMIRE INDICATORI
Suma 
- lei -
C.Taxa pe active financiare nete datoratã conform art.87 alin.(6), precum și în alte situații, 
Nr.crt.
DENUMIRE INDICATORI
Suma 
- lei -
C.Taxa pe active financiare nete datoratã conform art.87 alin.(6), precum și în alte situații, 
Nr.crt.
DENUMIRE INDICATORI
Suma 
- lei -
D. Date de identificare a împuternicitului
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.
Durata de completare: 7 min
Motivul colectării informației: Obținerea de informații privind instituțiile bancare
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