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7 DUMINICA A 4-A A PAŞTILOR (a Paraliticului de la Vitezda). Arătarea pe cer a sem-
nului Sf Cruci la Ierusalim 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie și Molitfe    
 ora 10.30 Sf. Liturghie;  

 
14 DUMINICA A 5-A A PAŞTILOR (a Samarinencei). Sf Ap Matia; Sf M Isidor din Chi-
os 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie și pregătirile pentru următoarele botezuri 
 ora 10.30 Sf. Liturghie;  

 
21 DUMINICA A 6-A A PAŞTILOR (a Orbului din naştere). SFINŢII ÎMPĂRAŢI CON-
STANTIN ŞI MAMA SA, ELENA  

 ora 09.30 Sf. Spovedanie și Molitfe 
 ora 10.30 Sf. Liturghie;  

 
28 DUMINICA A 7-A A PAŞTILOR. (a Sf Părinţi de la Conciliul I Ecumenic, Niceea, 
325). Sf M Eutihie; Sf Beda Venerabilul 

 ora 09.30 Sf. Spovedanie;   
 ora 10.30 Sf. Liturghie;  

Pentru botezuri (lumânări de botez),  

Cununii (inclusiv cununii civile), sfeştanii, molif-

te, etc., vă puteţi adresa la Pr Raimondo: tel. 

0444.149.60.55;  cel. 393.482.9000 sau în fiecare 

duminică la  Biserică (înainte sau după Sf. Liturghie). 



Declarațiile de venit 2017 (CUD 2016) 
 

Declaraţia de venit este un act impus pen-

tru toţi rezidenţii in Italia, care încasează 

venituri, atât din munca precum angajat 

sau ca antreprenor, cât și din alte forme. 

Declarația de venit este obligatorie pentru 

muncitorii din sectorul domestic care câș-

tigă anual peste 8.000 de euro. Acest lucru 

se datorează faptului că angajatorul persoa-

nă fizică nu poate prin lege să plătească în 

locul angajatului impozitul aferent. 

 

Prin această declarație se calculează diferența între taxele datorate statului și ce-

le efectiv plătite, regularizând astfel propria situație fiscală, pentru a evita sanc-

țiuni. În plus, prin declarația de venit se pot recupera o parte din taxe și din 

cheltuieli. Spre exemplu, cine a lucrat pe timp de noapte sau peste program are 

dreptul să recupereze cca10% din taxele plătite pentru acest tip de muncă. 

 

În plus se pot recupera parțial dobânzile pasive plătite în cadrul împrumuturi-

lor pentru casă, dar și cheltuielile încadrabile în următoarele categorii: medicale 

(proteze dentare, ortopedice, acustice; ochelari de vedere, cheltuieli de înmor-

mântare), abonamente pentru mijloacele de transport în comun, frecventarea ac-

tivităților sportive de către copii, 55% din costurile efective de schimbare a tâm-

plăriei de izolare termică, cheltuieli școlare, contractul de închiriere a locuinței. 

 

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.)  

Declarația de venituri (dichiarazione di redditi – modello 730 e/o UNICO P.F.) 

din 2017 pe 2016 vine cu noutăți. Pentru români, cea mai importantă este inclu-

derea în aceasta și a familialilor din țară, pentru care se pot obține contribuții 

de la 700 la 1200 €. 

Toți angajații în regulă, care muncesc în Italia, trebuie să prezinte, în perioada 15 

aprilie – 7 iulie, declarația de venituri la Ministerul Finanțelor. Anul acesta exis-

tă o declarație precompletată cu datele deja existente la Finanțe iar românii tre-

buie să depună, printre alte documente, codul fiscal al persoanelor pe care le au 

în îngrijire (a carico) – pentru soț/soție și/sau fiu/fiică rezidenți în țara de origine 

certificarea ambasadei și/sau consulatului care să ateste apartenența la familie). 
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