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CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE
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ANGAJAŢI, PENSIONAŢI SAU COLABORATORI
AVANTAJE
Declaraţia 730 facilitează contribuabilii, eliminând orice problemă legată de calcule şi cozi la bancă sau poştă pentru plăţi; în plus,
poate fi făcută împreună cu soţul/soţia, ceea ce permite şi compensarea creditelor sau debitelor între aceştia. Substitutul de
impozit va fi cel care va reţine sau va rambursa suma respectivă în fluturaşul de plată, în cuponul de pensie sau în salariul din iulie.

Documente necesare
Ultimul fluturaş de salariu din 2015 disponibil în momentul completării declaraţiei
Copia codului fiscal personal precum şi copia CF al soţului / soţiei sau membrilor familiei în întreţinere (și respectivele documente
de identitate)
Copia declaraţiei UNICO şi 730 a anului anterior
Eventualele dispoziții de plată ale avansurilor
Copia declaraţiei şi/sau avizului IMU (impozit municipal unic)
Certificat unic (CU)
Certificatele care atestă indemnizaţiile sau sumele acordate de organisme ca INPS, INAIL, Organizații sindicale din sectorul
construcții etc.) care nu au fost semnalate substituentului fiscal pentru compensaţie
Actele de vânzare sau achiziţie a terenurilor / imobilelor efectuate în 2014 şi primele luni ale anului 2015
Documente referitoare la alte venituri (chirii, dividende din profit, colaborări, prestaţii ocazionale, etc)
CHELTUIELI SUPORTATE Şl DEDUCTIBILE demonstrate prin facturi, bonuri de casă sau chitanţe, pentru a fi beneficiat de
prestaţii sau achiziţionat: servicii medico-sanitare, inclusiv pentru membrii familiei (analize, vizite sau tratamente legate de medicina
generală, stomatologică sau homeopatică, operaţii chirurgicale, transplanturi sau internări, ochelari de vedere sau lentile de contact
conform prescripţiei medicului, proteze auditive, echipamente medicale, asistenţă sanitară, vehicule pentru handicapaţi, etc),
dobânzi pasive legate de împrumuturi făcute pentru achiziţionarea locuinţei, asigurări de viaţă sau împotriva accidentelor, contribuţii
voluntare (donaţii), taxe de şcolarizare, cheltuieli de înmormântare, cheltuieli veterinare, contribuţii obligatorii, cheltuieli cu
personalul menajer, adoptarea la distanţă a minorilor, alte sume vărsate organismelor/instituţiilor/asociaţiilor, cheltuieli de reabilitare
a imobilelor (36-41-50-65%), cheltuieli pentru mobilarea imobilelor renovate, fonduri de pensie integrativă, chirii (L.431/98, pentru
mutarea din motive de muncă, pentru studenţii care frecventează universităţi departe de casă, pentru tineri), cheltuieli cu personalul
de îngrijire sau asistenţă, în cazul persoanelor care nu sânt auto-suficiente, cheltuieli pentru echipamente care asigură economia
energetică (55-65%), contribuţii aferente cursurilor de licenţă, cheltuieli suportate pentru înscrierea anuală sau abonamente la
asociaţii sportive, săli de gimnastică, piscină, etc (pentru tinerii cu vârsta între 5 şi 18 ani), cheltuieli cu creşa.
Documentele referitoare la imobile şi activităţile financiare în străinătate. Datele se vor menţiona în secţiunile RW şi RM ale
Formularului Unic ("Modello Unico") de integrare a Formularului 730.

