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DECLARAȚIA CONTRIBUABILULUI - 2023 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ________________________, CNP ______________, 

domiciliat(ă) în loc. _______________________, str. ___________________________, 

nr. ____, bl. ______, sc. ____, ap. _____, județul/sectorul ____________________, . 

având funcția de ____________________ la ____________________, ținând cont de 

prevederile art. 77 din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, în vederea stabilirii 

deducerii personale (de bază și suplimentară), prin prezenta declar pe propria 

răspundere că datele menționate mai jos sunt reale și corespund situației actuale, 

cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii penale. 

 

I. Date pentru copiii (minori) aflați în întreținerea subsemnatului/subsemnatei 
conform înțelegerii cu soția/soțul 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele copilului 
Codul numeric 

personal 

Înscris într-o unitate 
de învățământ *) 

Da / Nu 

1    

2    

3    

4    

5    

*) Se va anexa adeverința care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ. 
 
 

 

II. Date pentru persoanele aflate în întreținere (soț/soție, copii, alții) 

1. Numele și prenumele: ______________________________________, codul 

numeric personal: _______________________, venitul persoanei aflate în întreținere: 

__________ lei/lună, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat: 

__________, data de la care este în întreținere: _____________. 

2. Numele și prenumele: ______________________________________, codul 

numeric personal: _______________________, venitul persoanei aflate în întreținere: 

__________ lei/lună, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat: 

__________, data de la care este în întreținere: _____________. 
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3. Numele și prenumele: ______________________________________, codul 

numeric personal: _______________________, venitul persoanei aflate în întreținere: 

__________ lei/lună, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat: 

__________, data de la care este în întreținere: _____________. 

4. Numele și prenumele: ______________________________________, codul 

numeric personal: _______________________, venitul persoanei aflate în întreținere: 

__________ lei/lună, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat: 

__________, data de la care este în întreținere: _____________. 

5. Numele și prenumele: ______________________________________, codul 

numeric personal: _______________________, venitul persoanei aflate în întreținere: 

__________ lei/lună, invalid gradul I sau II ori cu handicap grav sau accentuat: 

__________, data de la care este în întreținere: _____________. 

 

Mă oblig să anunț angajatorul în termen de 5 zile lucrătoare în cazul în care vor 

interveni schimbări în situația comunicată și să prezint documentele justificative. Sunt 

de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal subsecventă acestei declarații. 

 
 
 
 
Data: _______________                                              Semnătura: _______________ 
 
 
 
 
Anexe: - copie act de identitate contribuabil 
 - copie certificat naștere copil  
 - adeverință de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul 


