
I. DATE DE IDENTIF ICARE A CONTRIBUABILULUI

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎM PUTERNICITULUI ( )

III. Ad resa  de  reziden?a  a  contribuabilului
în a lt sta t decât România  

IV. DATELE CLADIRII NECESARE STABILIRII IMPO ZITULUI/TAXEI DATORAT/A PE CLADIRI 
     NEREZIDEN?IALE /     REZIDEN?IALE /      M IXTE

Nr. act 
dobândire :

Data  
dobândirii:

Valoare  achizi?ie
(le i)

ROMÂNIA
Jude?ul  Arge?

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Model 2016 ITL - 002

Numarul de rol nominal unic Registrul agricol

DECLARA?IE FISCALA: PENTRU STABILIREA IM POZITULUI/TAXEI PE CLADIRILE REZIDEN?IALE / NEREZIDEN?IALE/ CU DESTINA?IE MIXTA AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSO ANELO R JURIDICE

Sub sanc?iunile aplicate  fapte i de fals  în  acte  publice , declar ca :
1. date le  înscrise în prezentul formular, precum ?i orice  documente  anexate  depuse de mine sunt corecte ?i comple te, conforme cu realitatea ;
2. în cazul în care inte rv in modificari privind situa?ia juridica a contribuabilu lui ori a  bunului impozabil/taxabil, ma oblig sa depun o noua declara?ie fiscala care sa reflecte realitatea, în termen de  30 de  zile de  la apari?ia situa?ie i respective.

În acest tip de  chenar completeaza contribuabilul sau împute rnicitul acestuia.

Date de identificare  a le acestei pe rsoane:

Denumire   
contribuab il

Codul de identificare fiscala         
Codul unic de identificare

Numarul te l./fax Adresa de po?ta  electronica Strada Nr. Cod  po?ta l
Bloc Sca ra Eta j Apartament Loca lita tea Jude?u l/Sectorul ?ara

Adresa de 
coresponden?a Strada Nr Codul po?ta l Blocu l Scara Eta j Ap . Localitate

Sun t de acord  ca  acte le administra tive fiscale  sa-mi fie 
comunicate  exclusiv la adresa de po?ta  electronica
    DA                                NU

Împute rn icirea  nu  este  transmisib ila  ?i înce teaza  la  da ta  revoca rii de ca tre  contribuab il sau la  data  decesu lu i acestu ia.
Nume le Codul de identificare fiscala
Prenume le
Numarul te l./fax Adresa de po?ta electronica Strada
Numar Cod  po?tal Blocul Sca ra Eta j Apartament Loca lita te Jude?u l/Sectorul ?ara

Forma de dobândire      Proprietate      Închiriere       Concesiune      Administrare      Folosin?a      Alte modalita?i:
Strada Nr Bloc Scara Etaj Ap Localitate/sector

a) înregistrata în 
evidentele organului fiscal

b) rezultata dintr-un 
raport de evaluare 

c) lucrari lor de constructii, în 
cazul cladirilor nou
construite 

d) de achizi?ie e) înscrisa în contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 
folosinta, dupa caz

Reziden?ial Nereziden?ial Reziden?ial Nereziden?ial Reziden?ial Nereziden?ial Reziden?ial Nereziden?ial Reziden?ial Nereziden?ial

Codul de înregistrare fiscala:4122078
Adresa de po?ta electronica a organului fiscal: primariabascov@yahoo.com

Tipul: Volumul: Pozi?ia:

Posed actu l de identita te   TIPUL seria numarul eliberat de La data de

Da ta ?i semnatu ra
împutern icitului

În  cazu l în care con tribuabilul nu  poate citi sau scrie, decla ra?ia fiscala se comp leteaza de  o pe rsoana ag rea ta  de  ca tre  acesta , care  îi va  citi integral con?inutul declara?iei fiscale ?i va semna pen tru  conformitate .

Da ta ?i semnatu ra

Posed actul de identitate   TIPUL seria numarul eliberat de

Indicator

Valoare
Data documentului

Anexez la prezenta declara?ie copii a le documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare, 
dupa cum urmeaza:

1………………………………………………………….. 4………………………………………………………….. 7…………………………………………………………..
2………………………………………………………….. 5………………………………………………………….. 8…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..  6………………………………………………………….. 9…………………………………………………………..

É Ê

                                                                     Paisesti, nr.125, Arges, tel. 0248-270525, fax 0248-270033

Anexa nr. 2
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