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      Compilarea modelului DSU este un serviciu gratuit. 

          Toate documentele trebuiesc prezentate ,în mod obligatoriu,per suport hîrtie. 

        Nu se accept documente în format electronic sau pe dispozitive de stocare (ex : USB) 

     În timpul progrmării,pot fi făcute ulteriore evaluări  

       și s-ar putea solecita documentație suplimentară a celor prezente în listă. 

Documente ISEE - Anul 2023 

 
Date personale 

□ DOCUMENT DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI 

□ CODUL DE IDENTITATE FISCALĂ a tuturor membrilor familiei : declarant,soț/soție, 
fii/fiice,alți colocatari (desemenea a fiilor care nu conviețuiesc,dar sunt întreținuți din 
punct de vedere fiscal) 

□ Certificat care atestă gradul de dizabilitate (dacă este mai mare de 66%),eliberat 

de INPS,ASL sau alte organizații autorizate să recunoască gradul de dizabilitate. 

□ Pentru cine are reședința într-o casă în chirie,este necesar contractul del chirie și 

înregistrarea contractului la Agenzia delle Entrate. 

□ Pentru cine are reședința într-o casă populară (ACER.Risanamento,etc.) :  

este necesar certificatul cu taxa anuală pentru anul 2023 sau ultima factură de la instituție. 

 

Situația veniturilor 

 Modelul 730 sau Modelul Unico 2022 pentru veniturile primite in 2021 

( deasemenea,DOAR pentru deținatorii de număr de identif icare IVA sua acționarii unei 

societăți,este necesar să solecitați contabilului valoarea PATRIMONIULUI NET la data 
31/12/2021) 

 Toate CU (CERTIFICAT UNIC) 2022 pentru veniturile din  anul 2021 

 Toate celelate certificate care atestă veniturlie sau remunerațiile primite în 2021: 

 veniturile care nu sunt supuse impozitării (ex.: burse de studiu,remunerații de la 

activități sportive,etc) 

 veniturile supuse impozitului rețtinut la sursă sau impozitului substitutiv (ex: 

servicii pentru comunitate,servicii prestate de persoanele responsabile de vînzări la 
domiciliu,etc) 

 veniturile referitoare la asistența socială sau alte contribuții statale care nu sunt 

supuse IRPEF și sunt plătite de administrațiile publice (ex: bonus chirie,contribuții 
pentru familii numeroase etc.) 

 Venituri primite în străinătate. 
 Sumele ALOCAȚIILOR plătite/primite în 2021 pentru întreținerea soților divorțați sau 

pentru copii. 

 Doar pentru funcționarii publici :suma contribuțiilor pentru familie primite in 2021 
(deductibilă din salarii) 

 Pentru antrepenorii agricoli: declarația IRAP 
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Vehicule 

 
 Numărul de înmatricolare al autovehiculului,motocicletei (daca 

capacitatea cilindrică depășește 500cc),navei. 

 

 

Patrimoniul imobiliar la 31/12/2021 

 
 Pentru proprietățile situate în Italia: datele cadastrale 
 Pentru proprietățile situate în străinătate: documentație ce atestă valoare  

IVIE sau valoarea de cumpărare 
 Pentru terenuri construibile : valoare IMU 
 DATORIA REZIDUALĂ A IPOTECEI LA 31/12/2021 pentru 

achiziționarea de bunuri imobile 

 

Patrimoniul mobiliar la 31/12/2021 

 

E necesar de indicat tot ce a fost deținut /înregistrat,chiar și pentru o zi in 2021  . 

Se solecită un document emis de bancă/poștă/asigurare care certifică pentru fiecare: 

 
 CONT BANCAR, CARD DE PLĂȚI, ÎMPRUMUT SOCIAL ,etc:  

certificatul cu  NUMĂRUL DE CONT (sau IBAN), saldul final la data 
31/12/2021 și VALOAREA MEDIE 2021. 

 CONT DE DEPOSIT DE TITLURI SAU OBLIGAȚII : certificatul cu  
NUMĂRUL DE DEPOZIT și VALOREA la 31/12/2021. 

 PATRIMONIUL ACTIV OFERIT ÎN ADMINITRAREA UNUI 
GESTOR:  în acest caz documentul este emis de administratorul 
patrimoniului,care certifică  NUMARUL DE IDENTIFICARE A 
PATRIMONIULUI și VALOAREA LA DATA 31/12/2021. 

 ASIGURAREA DE VIAȚĂ ȘI DE CAPITALURI : certificatul cu 
NUMĂRUL POLIȚEI și TOTALUL PREMIILOR PLĂTITE de la data  stipulării 
pîna la data 31/12/2021 (doar dacă premiile sunt rambursabile la acea 
dată). 
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ISEE PENTRU ALTE SERVICII 

 

 

ISEE pentru 

 

 

 

SERVICII UNIVERSITARE 

 

Pentru studentul “Autonom” care 
dorește să acceseze la benficii pentru 
dreptul la studii univesitare. 
 
Pentru a fi considerați autonomi,în 
ultimii doi ani consecutivi , e necesar : 

 să aibă reședința aparte de 
unitate familiară de origine și 
într-o proprietate care nu este 
deținută de aceasta. 

 să aibă venituri egale sau mai 
mare de suma 9000 euro . 

Studentul care nu este autonom trebuie 
să prezinte, de asemenea,datele 
referitoare la veniturile părinților 
(incluziv a celor care nu conviețuiesc). 
 

 

ISEE PENTRU FAMILII CU MEMBRI 
DIZABILI 

 

 
ISEE socio-sanitar permite accesul la 
servicii sociale și de sănătate, cum ar fi 
asistența la domiciliu pentru persoanele 
cu dizabilități și / sau persoanele care 
nu sunt autosuficiente, ospitalitatea 
hotelieră în facilități rezidențiale și 
semi-rezidenția. 
Persoanele cu dizabilitate majore,pot 
alege un nucleu familiar restrîns în 
schimbul celui ordinar. 
 

 

 

 

 

ISEE SOCIO-SANITAR PENTRU 
REȘEDINȚĂ 

 

 
 
Se ia în considerare și starea 
economică a copiilor beneficiarului care 
nu sunt incluși în unitatea familială, 
integrând indicatorul cu o componentă 
suplimentară pentru fiecare copil. 
Pentru a procesa calculul, trebuie 
furnizate și următoarele date:  

 DSU și ISEE ale copiilor care nu 
conviețuiesc  

 Data admiterii în instituție  
 Actul donațiilor imobiliare 

efectuate în ultimii 3 ani 
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ISEE PENTRU MINORI CU PARINȚI 
DIVORȚAȚI SAU NECĂSATORIȚI 

 

 
Pentru serviciile legate de minori ai 
căror părinți nu sunt căsătoriți între ei 
și nu conviețuiesc; este, de asemenea, 
necesar să se ia în considerare situația 
economică a părintelui care nu este 
rezident cu minorul sau o copie a DSU 
și a certificatului ISEE deja prezentat 
de acesta în mod indipendent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISEE ACTUAL 

 

 
ISEE ACTUAL înseamnă un ISEE 
revizuit în funcție de veniturile și 
contribuțiilor primite în ultimele 12 luni 
de la data compilării. 
Este valabil 6 luni de la data 
prezentării. 
Modelul poate fi compilat doar în cazul 
încetării/reducerii contractului de lucru 
sau în cazul diminuării veniturilor de cel 
puțin 25% față de cele prezente în 
ISEE  ordinar. 
Documente necesare: 

 Document care atestă 
modificare activității de lucru 
(scrisoare de concediere , 
inchiderea numărului de 
identitificare IVA etc.) 

 Documentație privind veniturile 
și contribuțiile primite în 
ultimele 12 luni (2 luni, în cazul 
încetării unui contract 
permanent). 

Se subliniază faptul că, pe lângă 
sumele care pot fi deduse din salarii, 
trebuie declarate și bonusurile pentru 
copii, contribuții pentru familii, bonus 
chirie etc. 
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