Contribuabilul are înregistrată clădirea în REGISTRUL
AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL..........., VOL.........,

DECLARAŢIE FISCALĂ

POZIŢIA NR. .................şi figurează la NR. DE ROL
NOMINAL UNIC............................... *)

Subsemnatul......................................................................,
.............................................................,

Model 2006 ITL - 001

pentru stabilirea impozitului pe clădiri iîn cazul persoanelor fizice, datorat întemeiul
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

domiciliat

în

identificat

prin

actul

ROMÂNIA/............................,

de

identitate.................,

seria..........,

judeţul............................,

codul

nr.

.................................

poştal.....................,

şi

codul

numeric

personal

municipiul/oraşul/comuna..............................

satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ........, et........, ap. ........, declar ca începând cu data de...../........... 20..... prin actul nr. ............. din......./.......... 20.......,
emis de............................... la data de..........................., am dobândit o clădire situată în comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul..................................,
str. ........................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ........, et. ......., ap. ........, având următoarele caracteristici:
Clădirea are....etaje,..... apartamente, este construită în anul..... şi construcţiile anexe sunt construite în anul....., iar suprafaţa construită la sol a clădirilor este de................. m2.
Declar ca deţin/nu deţin alte clădiri cu destinaţia de locuinţă în afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaraţia specială de impunere.
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de........., în calitate de................................ conform documentelor anexate...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Nota:
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate la subsol.
În cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1,2.
Construcţii anexe situate în afara corpului
principal al clădirii

Clădiri
Specificaţii

Cu pereţi sau cadre din
Cu pereţi din lemn,
beton armat, din
Cu pereţi din cărămidă
cărămidă nearsă,
arsă, piatră, beton sau
cărămidă arsă, piatră
vălătuci, paiantă sau alte
naturală sau din alte
din alte materiale
materiale asemănătoare
materiale

Cu pereţi din lemn,
cărămidă nearsă,
vălătuci, paiantă, etc.

*) În aceasta casetă completează
funcţionarul public din

Spatii cu altă
compartimentul de specialitate al
Locuinţe situate la
destinaţie situate în autorităţilor administraţiei publice
subsol, demisol sau la
locale.
subsolul sau
mansardă
demisolul clădirilor
Rangul:

Cu instalaţii Fără instalaţii Cu instalaţi Fără instalaţii Cu instalaţii Fără instalaţii Cu instalaţii Fără instalaţii Cu instalaţii Fără instalaţii Cu instalaţii Fără instalaţii
Zona: . . . . . . . .
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
de apă
canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare canalizare
zona în care se afla situata clădirea
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
electrice
INTRAVILAN: A, B, C, D
EXTRAVILAN: I, a II-a, a III-a, a
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire
încălzire

Condiţiile de dotare cu instalaţii de apă
de apă
canalizare, electrice, încălzire trebuie să canalizare
electrice
fie îndeplinite cumulativ

IV-a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Suprafaţa utilă (m2)

Ordinea numerică a
clădirii cu destinaţia de
locuinţă în funcţie de
data dobândirii

Suprafaţa construită
Desfăşurată (m)

.....................

Data............................................

Numele şi prenumele................................

Semnătura olografă..........................................

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie... nr.
................., judeţ.................. loc............................ cod poştal ......... sector...., str. .......................................................
nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax............................., adresă de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscală...........................,
judeţ..................loc............................cod poştal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adresă de e-mail .....................................,
înregistrat la registrul comerţului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
deschis la.............................................

Model 2006 ITL - 007
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
Codul de identificare fiscală 4670194
Adresa: Coloneşti - Bacău
Cont IBAN: RO19TREZ0612107020102XXX
tel./fax 0234-287600/287800
Nr. rol nominal unic

Nr......... ........../data elib ......... ............./200....

Nr. de înregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

DECIZIE DE IMPUNERE

DECLARARE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE
Nr. crt.

Valoarea de
Adresă
clădire/forma de intrare / înreg. în
contabilitate
dobândire:
P - proprietate
Î - închiriere
C - concesiune
A -administrare
F - folosinţă

Amortizare
integral:
DA/NU

JURIDICE

Data
dobândirii/închirierii/
Data de la care concesionării/preluare
este înregistrată
administrare sau
val. de intrare
folosinţă/clădirii

Data ultimei
reevaluări

pt.stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE
pentru anul 20.......
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii de plată faţă de
bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului..........................................
Cota
%

Impozit/taxă datorat(ă)
(lei)

Termenele de plată

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total
Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la organul fiscal
Director P.J,
Şef compartiment contabil,
L.S. ........................
................................
(prenumele, numele şi semnătura)
(prenumele, numele şi semnătura)
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume............................, CNP.. ............ B.I./C.I.P./C.I. serie............nr. ........
Semnătura contribuabil............
Data............./............/................ sau
Nr. şi data confirmării de primire:......................................................

x

Pentru neachitarea impozitului/taxei până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data
plăţii.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent
Conducătorul organului fiscal,
....................................
(prenume, nume şi ştampila)
Întocmit azi data.
.......................
(funcţia, prenume şi nume)

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie... nr.
................., judeţ.................. loc............................ cod poştal ......... sector...., str. .......................................................
nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax............................., adresă de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscală...........................,
judeţ..................loc............................cod poştal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adresă de e-mail .....................................,
înregistrat la registrul comerţului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
deschis la.............................................

Model 2006 ITL - 005
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
Codul de identificare fiscală 4670194
Cont IBAN: RO88TREZ0612116020201XXX
Nr. rol nominal unic

Adresa: COLONEŞTI - BACĂU
Tel./fax 0234-287600/287800

Nr......... ........../data elib ......... ............./200....

Nr. de înregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)
Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare
prin contract de leasing următoarele mijloace de transport:
- mijloace de transport cu tracţiune mecanică (tabel 1)
Secţiunea I
Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Secţiunea II
Serie motor

1
2
3
4
5
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
1.
2.
3.
Autobuze, autocare, microbuze
1.
2.
3.

Capacitate
cilindrică

impozit datorat stabilit de organul
fiscal

Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de plată

6

7

8

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
1.
2.
3.
Tractoare înmatriculate
1.
2.
3.
Motociclete, motorete, scutere şi ataşe
1.
2.
3.

- Secţiunea II din tabelul 1 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal
- remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):
Secţiunea I

Secţiunea II

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Masa totală

Impozit datorat stabilit de organul fiscal

1
1.
2.
3.
4.
5.

2

2

4

5

6

Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de copii ale documentelor de
dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către organul fiscal.
Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele consemnate de mine în secţiunea I
din tabelul 1, respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realităţii

Subsemnatul,
.............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S. în cazul persoanelor juridice

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume............................, CNP................................ B.I./C.I.P./C.I. serie ....nr. ........
Semnătura contribuabil ...............
Data.........../.........../........ sau
Nr. şi data confirmării de primire:.......................

Perioada pentru care se
stabileşte
7

Secţiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal.
În caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare se stabilesc obligaţiile de plată faţă de bugetul local al
comunei/oraşului/municipiului/sectorului..................................: în cuantum de..........................lei (se cumulează
creanţele fiscale stabilite în tabelele de mai sus).
Pentru neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data plăţii.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Conducătorul organului fiscal,
.................................
(prenume, nume şi ştampila)

Întocmit azi data........................
(funcţia, pronume şi nume)

Contribuabilul/împuternicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie... nr.
................., judeţ.................. loc............................ cod poştal ......... sector...., str. .......................................................
nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax............................., adresă de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscală...........................,
judeţ..................loc............................cod poştal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adresă de e-mail .....................................,
înregistrat la registrul comerţului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
deschis la.............................................

Model 2006 ITL - 005
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
Codul de identificare fiscală 4670194
Adresa: Coloneşti - Bacău
Cont IBAN: RO38TREZ0612116020202XXX
tel./fax 0234-287600/287800
Nr. rol nominal unic

Nr......... ........../data elib ......... ............./200....

Nr. de înregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)
Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare-cumpărare/achiziţionare
prin contract de leasing următoarele mijloace de transport:
- mijloace de transport cu tracţiune mecanică (tabel 1)
Secţiunea I
Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Secţiunea II
Serie şasiu

Serie motor

1
2
3
4
5
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
1.
2.
3.
Autobuze, autocare, microbuze
1.
2.
3.

Capacitate
cilindrică

impozit datorat stabilit de organul
fiscal

Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de plată

6

7

8

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
1.
2.
3.
Tractoare înmatriculate
1.
2.
3.
Motociclete, motorete, scutere şi ataşe
1.
2.
3.

- Secţiunea II din tabelul 1 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal
- remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):
Secţiunea I

Secţiunea II

Nr. crt.

Marca şi tipul

Data dobândirii

Serie şasiu

Masa totală

Impozit datorat stabilit de organul fiscal

1
1.
2.
3.
4.
5.

2

2

4

5

6

Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de copii ale documentelor de
dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către organul fiscal.
Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele consemnate de mine în secţiunea I
din tabelul 1, respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realităţii

Subsemnatul,
.............................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S. în cazul persoanelor juridice

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume............................, CNP................................ B.I./C.I.P./C.I. serie ....nr. ........
Semnătura contribuabil ...............
Data.........../.........../........ sau
Nr. şi data confirmării de primire:.......................

Perioada pentru care se
stabileşte
7

Secţiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal.
În caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare se stabilesc obligaţiile de plată faţă de bugetul local al
comunei/oraşului/municipiului/sectorului..................................: în cuantum de..........................lei (se cumulează
creanţele fiscale stabilite în tabelele de mai sus).
Pentru neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii până la data plăţii.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Conducătorul organului fiscal,
.................................
(prenume, nume şi ştampila)

Întocmit azi data........................
(funcţia, pronume şi nume)

Înregistrată sub nr. ..... din..../....... / 20...
La compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale din raza administrativ-teritoriala unde se afla situate terenurile.
Funcţionarul Public
S.S.
...................
Rol Nominal Unic nr. ...................

DECLARAŢIE FISCALĂ

Model 2006 ITL - 003

pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE, datorat întemeiul
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul......................................................................, identificat prin actul de identitate................., seria.........., nr. ................................. şi codul numeric personal .............................................................,
domiciliat în ROMÂNIA/............................, judeţul............................, codul poştal....................., municipiul/oraşul/comuna.............................. satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr.

Nr.
Crt.

Parcela/ adresa unde
este situat terenul

Intravilan(I) Extravilan(E)

..........., bl. ..........., sc. ........, et........, ap. ........, declar că
1.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. .........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL ........., POZIŢIA NR..................,
2.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL. ........, POZIŢIA NR..................,
3.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................, nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL. ........, POZIŢIA NR..................
4.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL........., POZIŢIA NR..................
5.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL. ........, POZIŢIA NR..................
Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2
Terenuri cu
construcţii

Vie
Arabil

Liber

Ocup

Păşune

Fâneaţă

Livadă

Păşune

Până în 20 de Peste
Intrată pe Neintrată pe Intrată pe Intrată pe
ani/cu rol de 20 de
rod
rod
rod
rod
protecţie
ani

Terenuri cu ape
Cu amenajare
piscicolă

Fără amenajare
piscicolă

Drumuri şi căi
ferate

Liber

Ocup

Terenuri
neproduct.

Rang
localit

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

ZONA

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de........., în calitate de................................ conform documentelor anexate...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data............................................

Numele şi prenumele................................

Semnătura olografă..........................................

Înregistrată sub nr. ....... din......./......../ 20.....
La compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ teritoriala unde se afla situate terenurile.
Funcţionarul Public.................................
S.S. ..........................................
Rol Nominal Unic nr. ...........................

Model 2006 ITL - 011

DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE,
datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul......................................................................, identificat prin actul de identitate................., seria.........., nr. ................................. şi codul numeric personal
.............................................................,domiciliat în ROMÂNIA /............................, judeţul............................, codul poştal....................., municipiul/oraşul/comuna..............................
satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ........, et. ......., ap. ........, în calitate de reprezentant al..............................................., Codul de
identificare fiscală............................., judeţ..................loc............................cod poştal.......................sector.....str. .......................................................nr. ....., bloc......scara......etaj......ap....tel.
................................fax............................., adresă de e-mail.........................................., înregistrat la registrul comerţului...........................la nr. ..........................., cont IBAN
............................................, deschis la............................................., declar că:
1.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. .........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL ...........,
VOL ........., POZIŢIA NR..................,
2.Începând cu data de...../........... 20..... prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20...../ 20..., TIPUL ...........,
VOL. ........, POZIŢIA NR..................,
3.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20...../ 20....., TIPUL
...........,VOL. ........, POZIŢIA NR..................
4.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str. ........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL
...........,VOL. ........,POZIŢIA NR..................
5.Începând cu data de...../........... 20.....prin actul nr. ............. din......./.......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în
comuna/oraşul/municipiul..................................................................... satul/ sectorul.................................., str.........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../ 20..., TIPUL
...........,VOL. ........,POZIŢIA NR..................

Nr.
Crt.

Parcela/ adresa unde
este situat terenul

Intravilan(I)
Extravilan(E)

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2
Terenuri cu
construcţii

Vie
Arabil

Liber

Ocup

Păşune

Fâneaţă

Livadă

Păşune

Până în 20 Peste
Intrată pe Neintrată pe Intrată pe Intrată pe
de ani/cu rol 20 de
rod
rod
rod
rod
de protecţie
ani

Terenuri cu ape
Cu amenajare
piscicolă

Fără amenajare
piscicolă

Drumuri şi căi
ferate
Liber

Ocup

Terenuri
neproduct.

Rang
localit

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

ZONA

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de........., în calitate de................................ conform documentelor anexate...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

Data...................

Director P.J.
...........................................................................,
(prenumele, numele şi semnătura)

Şef compartiment contabil,
.................................................... ......................................................
(prenumele, numele şi semnătura)

ITL-002
B
PENTRU PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL IN
ROMÂNIA

C
PENTRU PERSOANELE FIZICE CU DOMICILIUL ÎN
ROMÂNIA ORI ÎN STRĂINĂTATE

înregistrata sub nr. ................. din .... / ......
/ 20 .... la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza
administrativ-teritorială a domiciliului.

înregistrata sub nr. ................. din .... / ....... /
20 .... la compartimentul de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale din raza
adm. terit. unde sunt situate clădirile cu destinaţia
de locuinţă, altul decât cel din raza adm.-terit. a
domiciliului

FUNCŢIONARUL PUBLIC
L.S.

FUNCŢIONARUL PUBLIC

s.s....................

s.s.....................
L.S.

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor
clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal
A
Subsemnatul ............................. identificat prin actul de identitate .................., .............., seria .............. nr.
.................... şi codul numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat in ROMÂNIA / ...................... la

adresa: judeţul: ....................., municipiul/ oraşul/ comuna .........................., str. ..................., Nr. ........, bl .........,
sc ....... etaj ........ apart. ........, satul/sectorul municipiului Bucureşti ................................., cod poştal ................., că
deţin în proprietate următoarele clădiri cu destinaţia de locuinţă, în afara celei de la adresa de domiciliu, înscrise în ordinea
numerica determinat în funcţie de anul dobândirii:
Judeţul/ ……………………………
Nr. crt.

............... Localitatea/

Adresa unde este situată clădirea

Sectorul
0

1

1

2
str. ..............................., nr. .......

Suprafaţa
utilă
-m2 -

Supr. construită
Din total col. 4,
desfăşurată
suprafaţa
- m2
închiriată
Supr. constru-m2Anul dobândirii
ită la sol
- m2 3

4

5

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,
ap ..........
str. ..............................., nr. .......

2

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,
ap ..........
str. ..............................., nr. .......

3

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,
ap ..........
str. ..............................., nr. .......

4

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,
ap ..........
str. ..............................., nr. .......

5

bl .........., sc. ........... ,etaj ........,
ap ..........

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele
declarate fiind corecte şi complete.
.......... / ........................... /20........

.................................. (semnătura autografă)

NOTA:
1.în cazul în care în acelaşi an se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, ordinea numerică este cea
determinată de data dobândirii.
2.în cazul în care la aceeaşi dată se dobândesc mai multe clădiri cu destinaţia de locuită, ordinea numerică este cea
pe care o declară contribuabilul respectiv.
3.Se întocmeşte în 3 exemplare, din care l exemplar se depune la compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială a domiciliului, l exemplar acolo unde sunt situate
clădirile si l exemplar rămâne contribuabilului.
4.Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

