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Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale

pe perioada fiscală A / 2019

Codul fiscal 1012620006288
Denumirea contribuabilului CENTRUL DE INSTRUIRE SI DEZVOLTARE PERSONALA ANIM
Serviciul Fiscal de Stat 212, DDF BALTI
Codul genului principal de activitate 9499

Suma de control

Anexă

Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală

√ A Asociația obștească

B Fundația

C Organizația filantropică

D Cultele religioase și părțile componente ale lor

E Partidele politice și organizațiile social-politice

F Publicațiile periodice și agențiile de presă

G Alte tipuri de organizații necomerciale

Indicatori Cod Suma

Excedent (deficit) al perioadei de gestiune curente până la impozitare (rând. 0101 – rând. 0102) 010 0.00

Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei „Venituri”) (rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013) 0101 224530.00

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 01011 212730.00

Venituri din activitatea economică prevăzută în statut 01012

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică) 01013 11800.00

Venituri provenite din desemnarea procentuală (informativ) 01014 2043.00

Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei „Cheltuieli”) (rând. 01021 + rând. 01022 + rând. 01023) 0102 224530.00

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 01021 212730.00

        - Dintre care contrar destinației 010211

Cheltuieli pentru activitatea economică prevăzută în statut 01022

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică) 01023 11800.00

        - Dintre care alte cheltuieli utilizate în scopuri neprevăzute în statut 010231

Cheltuieli din mijloacele obținute din desemnarea procentuală (informativ) 01024 243.00

        - Dintre care neutilizate în scopul menționat în pct. 27 HG nr.1286 din 30.11.2016 010241

Suma spre impozitare (rând. 010211 + rând. 010231 + rând. 010241) 020

Excedentul scutit de impozitare (rând 0101 - rând 0102 - rând 020) 030 0.00

Impozitul pe venit nesupus achitării (rând. 030 x rând.050) 040 0.00

Cota impozitului pe venit, % 050 12.00

Total impozitul pe venit spre plată (rând. 020 x rând.050) 060

Indicator Perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea
procentuală

Prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată
desemnarea procentuală

A doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată
desemnarea procentuală

Sume rămase din desemnarea procentuală la sfârșitul perioade
fiscale (lei)

1 2 3 4 5

Sumele desemnate procentual (lei) 287.00 X X X

Suma cheltuielilor TOTAL (lei) 287.00 X

Cheltuieli suportate pentru activități de utilitate publică (lei) 287.00 X

Cheltuieli suportate pentru activități sociale, morale, culturale sau de
caritate (lei) X

Acoperirea cheltuielilor administrative (lei) X

Sume ale desemnării procentuale rămase la sfârșitul perioadei fiscale
(lei) X X X 0.00


