PROGRAMAȚI-VĂ
PENTRU DECLARAȚIA

Birou autorizat:
CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE
VIA C.DA SANTA CALCAGNA, 30
66020 ROCCA SAN GIOVANNI (CH)
P.Iva: 02506430699
Cod.Fisc.: 02506430699
Telefono: 0872631812
Fax: 0872590239
E-Mail: AINI@IMMIGRATION-SERVICE.IT
Cell.: 3472824708

Declarantul și membrii familiei (precum și fiii majori ai acestuia aflați în îngrijire, care nu sunt într-o relație de concubinaj, sunt necăsătoriți
și fără copii), vor trebui să prezinte:

DATELE MEMBRILOR FAMILIEI
(la data de prezentare a Declarației substitutive unice)
Un document de identitate valabil (al declarantului și/sau tutorelui, reprezentantului legal, curatorului special)
Codul fiscal așa cum este indicat pe cardul asistență sanitară eliberat de Direcția Impozite și Taxe
Certificat care atestă componența familiei sau declarație pe propria răspundere cu privire la componența familiei
În cazul persoanelor cu handicap și a invalizilor, ultimul certificat care să ateste starea de handicap mediu, handicap grav sau incapacitatea
de autoîntreținere
Certificat de înmatriculare/înregistrare sau numărul de înmatriculare al autovehiculelor, vehiculelor cu motor cu cilindree egală sau mai
mare de 500 cm3, bărci și ambarcațiuni de agrement aflate în proprietatea membrilor familiei
În cazul închirierii unui imobil, ultimul contract înregistrat la administrația fiscală sau modelul F23 de reînnoire a acestuia; în cazul
locuințelor ERP, ATER ex IACP, datele de înregistrare a contractului furnizate de instituția respectivă și dovada de plată

DATE REFERITOARE LA VENITUL MEMBRILOR FAMILIEI
(referitoare la cei doi ani antecedenți prezentării declarației substitutive unice)
Declarație de venit (730/Unic) sau certificat unic eliberat de substituentul fiscal sau de casa de pensii, referitor la al doilea an calendaristic antecedent prezentării declarației substitutive unice
Certificat referitor la veniturile aflate sub incidența impozitului substitutiv sau a impozitului reținut la sursă (contribuabili cu prag
minim, comiși voiajori, compensații pentru munca utilă d.p.d.v. social, venit din fonduri sociale suplimentare, venituri din închirierea
unor imobile în regim de impozitare fixă, bonusuri de producție, etc)
Certificat referitor la veniturile neimpozabile, altele decât beneficiile plătite de INPS (burse de studiu, premii pentru activități sportive
neprofesioniste, etc.)
Venituri din activități desfășurate în străinătate ca angajat, supuse impozitării exclusiv în străinătate
Declarație IRAP pentru agricultori (persoane juridice, posesoare de CF/CUI)
Servicii de asistență socială, securitate socială care nu intră sub incidența IRPEF furnizate de administrația publică, cu excepția
serviciilor furnizate direct de INPS
Venit brut declarat în scopuri fiscale de cetățenii italieni cu domiciliul în străinătate (AIRE) în țara de reședință
Documente doveditoare referitoare la pensia alimentară pentru soț și pentru copiii care locuiesc cu celălalt părinte în cazul în care
părinții nu sunt căsătoriți și despărțiți, plătită și/sau primită

PATRIMONIUL IMOBILIAR
(până la data de 31 decembrie a anului antecedent prezentării declarației substitutive unice)
Pentru imobilele deținute în Italia: certificat cadastral actualizat pentru terenuri și imobile (declarația de impozit municipal unic,
extrase de carte funciară, contract de vânzare-cumpărare, acte de succesiune etc.). Valoarea terenurilor edificabile
Valoare terenuri construibile
Pentru imobilele deținute în străinătate: documente care certifică valoarea acestora în vederea stabilirii impozitului pentru imobilele
deținute în străinătate (IVIE)
Declarația eliberată de Instituția de credit din care să reiasă soldul creditului nerambursat făcut pentru construirea sau cumpărarea
imobilului

VALORI MOBILIARE
(până la data de 31/12 a anului antecedent prezentării declarației substitutive unice)
Datele intermediarului (italian și străin) care administrează valorile mobiliare (IBAN, CF al operatorului financiar, cod ABI pentru bănci, oficii
poștale, etc.)
Pentru depozite și conturi curente poștale și bancare: soldul contului de activ fără dobânzi și bilanț bancar mediu anual în aceeași
perioadă (se vor solicita instituției bancare sau poștale). În cazul conturilor/depozitelor deschise și închise în decursul anului, se va indica
data de deschidere sau închidere a acestora
Carduri de debit reîncărcabile
Valoarea nominală a titlurilor de stat (de ex BOT, CCT), obligațiilor, certificatelor de depozit, bonurilor valorice, sau similare
Valoarea indicată în ultimul prospect realizat de societatea însărcinată cu administrarea acțiunilor sau cotelor de participare la organisme
de plasament colectiv (OPC) italiene sau străine
Documentele care demonstrează valoarea nominală a acțiunilor, în cazul participării la societăți pe acțiuni din Italia sau din străinătate,
cotate pe piețe reglementate
Documentele care demonstrează primele achitate pentru asigurările de viață și de capitalizare, asupra cărora se poate exercita dreptul de
răscumpărare
Valoarea patrimoniului net în cazul firmelor sau societăților pentru care este obligatorie redactarea unui bilanț: ultimul bilanț aprobat în
care să se menționeze patrimoniul net și cotele de participare ale asociaților la capitalul social (al doilea model disponibil pe platformă)
Valoarea patrimoniului net în cazul firmelor sau societăților nesupuse obligației de redactare a bilanțului: valoarea patrimoniului reprezentată de suma dintre stoc și costul total al bunurilor amortizabile după deducerea amortizărilor respective, la care se adaugă de asemenea
celelalte active și bunuri patrimoniale, precum și cotele de participare a asociaților la capitalul social (al doilea model disponibil pe
platformă)
Valoarea patrimoniului net în cazul persoanelor fizice: se vor urma indicațiile de la punctele precedente în funcție de caz și anume dacă
sunt supuse (contabilitate în partidă dublă) sau nu (contabilitate în partidă simplă) obligației de redactare a bilanțului (al doilea model
disponibil pe platformă)

ALTE DOCUMENTE NECESARE PENTRU FURNIZAREA PRESTAȚIEI PENTRU:
Prestații sociale și medicale rezidențiale
Cuantumul cheltuielilor susținute în anul antecedent prezentării declarației substitutive unice pentru servicii de asistență personală achiziționate prin contracte stipulate cu instituții furnizoare (cu excepția cheltuielilor susținute cu îngrijitori pentru bătrâni/colaboratori domestici)
Cuantumul cheltuielilor de internare în azile/cămine în anul antecedent prezentării declarației unice substitutive
Acte de donație efectuate de beneficiarul prestației
Data prezentării primei cereri de internare pentru obținerea de prestații sociale și medicale rezidențiale
Documente referitoare la veniturile și patrimoniul fiilor care nu sunt într-un parteneriat domestic (sau numărul de protocol INPS
pentru certificatul ISEE aflat în posesia interesatului), conform listei

Prestații referitoare la dreptul de acces la studiile universitare și prestații în favoarea minorilor
În cazul părinților minorului/studentului care nu se află într-un parteneriat domestic și nu sunt căsătoriți (cu condiția să nu existe
obligația unei pensii alimentare pentru întreținerea copiilor) documente referitoare la venituri și patrimoniu, conform listei, pentru
părinții care nu se află într-un parteneriat domestic (sau numărul de protocol INPS pentru certificatul ISEE aflat în posesia interesatului)

Certificat ISEE actual
Certificat ISEE în curs de valabilitate
Veniturile realizate în ultimele 12 luni, sau în cazul pierderii locului de muncă cu contract pe timp nedeterminat, veniturile realizate în
ultimele 2 luni

Data și locul

Pentru luare la cunoștință,
Declarant

