
Anexa nr. 1 la norme

Modelul declaraţiei pe propria răspundere

DECLARAŢIE

Subsemnatul …………………………… ........, domiciliat în ……………......., Str. …....………… nr. …….,

bl …...., sc...…, et. .…… ap. ….…, sector ..… ., CNP ....….....…....…….., posesor al .…… seria ……

nr. .........…….., eliberată de ………………, la data de …………..., în calitate de administrator al

S.C................................. .......... cu domiciliul fiscal  în ……………....., Str. ......…….....……… nr. ….…...,

bl ………., sc……, et. ……….. ap. …………, sector ……., înregistrată la ORC …….......…………....…..

sub nr. J…../……../…………., având cod de identificare fiscală …………………., atribut fiscal RO,

declar pe propria răspundere următoarele:

 Documentele ce au stat la baza înregistrărilor contabile aferente exerciţiului financiar ………. sunt

autentice şi reflectă tranzacţii reale;

 Nu  deţin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, şi nu

au fost efectuate operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;

 A fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului iar rezultatele valorificării acestuia au fost

înregistrate în contabilitatea aferentă exerciţiului financiar ……….;

 Balanţa de verificare aferentă lunii decembrie a anului …………… a fost întocmită cu respe ctarea

reglementărilor contabile în vigoare şi reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei

financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activi tatea desfăşurată;

 Sumele înregistrate ca şi cheltuieli deductibile sunt numai cheltuiel ile efectuate în scopul realizării

de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate  prin acte normative în vigoare;

 Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, în funcţie de  natura sau destinaţia lor,

după caz;

 Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, în funcţie de  natura sau sursa lor, după caz. ;

 Atât cheltuielile cât şi veniturile înregistrate în balanţa de verificare încheiată la 31 decembrie  ……,

au respectat întocmai prevederile legale, rula jele aferente conturilor analitice de venituri şi cheltuieli

sunt corect înregistrate după destinaţie şi numai aferent exerciţiului financiar ……….. ;

 Dobânzile şi diferenţele de curs valutar înregistrate în contabilitate sunt aferente creditelor bancare

sau leasingurilor financiare contractate de la entităţile prevăzute la art . 23 alin (4) din Legea

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) ;

 Pierderea fiscală înregistrată în exerciţiul financiar precedent con form declaraţiei privind impozitul

pe profit preluată în declaraţ ia privind impozitul pe profit aferentă  anului ……….. este reală şi a

rezultat în urma respectării prevederilor Codului Fiscal;

 Impozitele şi taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozi tul pe profit au fost corect înregistrate

în conturi analitice, calculul acestora fiind în sarcina mea;

 Registrul de evidenţă fiscală al societă ţii a fost completat corect şi în termenul legal, sumele

înscrise în acesta fiind în strictă concordanţă cu prev ederile Codului Fiscal;

 Pentru orice abatere de la regulile contabile îmi asum răspunderea exclusivă.

Semnatura Data


