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Catre, 
Toate Serviciile/birourile/institutiile 

aflate in subordinea Primariei orasului Videle

În vederea întocmirii  dosarelor  de deduceri  personale  ce se  vor  lua  în 
calcul la stabilirea impozitului pe salariu în anual 2013,  salariaţii care doresc să 
beneficieze  de  reducerea  corespunzatoare  pentru  că  întreţin  persoane,  vor 
prezenta, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  cu modificările şi 
completările ulterioare, urmatoarele documente, după caz :

- declaraţia pe propria raspundere, privind persoanele întreţinute ( anexa 
nr. 1) – se completează de către salariat ;

- declaraţia  pe  propria  raspundere  a  persoanelor  majore  întreţinute 
(anexa  nr.  2)   -  se  completează  de  fiecare  persoană  întreţinută  (cu 
excepţia minorilor) ;

De  asemenea,  la  declaraţile  de  mai  sus,  vor  fi  ataşte  şi  urmatoarele  acte 
justificative, după caz :

- Copie act identitate salariat;
- Copii ale actelor de  identitate ale  persoanelor  aflate în întreţinerea 

salariatului (sau certificatele de naştere în cazul minorilor) ;
- Certificat de căsătorie ;
- Pentru copii minori aflaţi în întretinere, se va prezenta adeverinţa de la 

locul de muncă al celuilalt părinte din care să rezulte că nu beneficiază 
de deducere pentru copii ;

- Cupon pensie ;
- Adeverinţa privind veniturile realizate de la Administraţia Financiară .

Pentru  a  avea  posibilitatea  de  a  beneficia  de  deduceri  suplimentare, 
documentele vor  fi transmise până cel târziu 25 ianuarie,  la Comp.  Resurse 
Umane şi Salarizare din cadrul Primăriei oraşului Videle.

Nu  se  vor  mai  lua  în  calcul  pentru  anul  curent,  documentele  depuse 
anterior  datei  de  01.01.2013,  acestea  fiind  valabile  doar  pentru  calculul 
deducerilor în anul precedent (acte fiind  deja arhivate).

Modelele  anexa 1  şi  2 se pot  procura de la xerox-primarie,  sau pot  fi 
descarcate de pe site-ul www.primariavidele.ro secţiunea ,,descarcă formulare’’.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI  SALARIZARE,
inspector  Rădulescu P. Florin

http://www.primariavidele.ro/

