ROMÂNIA
Jude ?ul Arge?

Anexa nr. 2

É COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALEÊ

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

Model 2016 IT L - 002

Codul de înregistrare fiscala:4122078
Adresa de po?ta electronica a organului fiscal: primariabascov@yahoo.com
Registrul agricol Tipul:
Volumul:
Pozi?ia:

Numarul de rol nominal unic

DECLARA?IE FISCALA:

PE NTRU S TAB ILIRE A IM POZITU LUI/TAXE I PE CLADIRILE RE ZIDEN?IALE / NER EZIDEN ?IALE/ CU DE STINA?IE MIXTA AFLATE ÎN PROPR IE TATE A PE RSO ANE LO R JU RIDICE

I. DATE D E IDEN TIF IC ARE A CON TR IB UAB ILULUI
Denu mire
co ntribuab il
Numa rul te l./fax
B lo c
Sca ra
Eta j
Apartament
A dresa d e
coresponden?a

Codul de identificare fiscala
Codul unic de identificare
Adre sa de po ?ta electronica
Lo ca lita tea

Strada

Nr

S trada

Nr.
Cod po ?ta l
? ara
S un t de acord ca a cte le ad ministra tive fiscale sa-mi fie
comunicate e xclusiv la adresa de po?ta electronica
DA
NU

Jud e?u l/Sectorul

C odul po ?ta l

Blo cu l

Scara

E ta j

Ap .

Localitate

II. DATE D E ID EN TIFICARE A ÎM P UTERNICITU LUI (Împute rn icirea nu e ste transmisib ila ?i în ce tea za la da ta re vo ca rii de ca tre contribuab il sau la data decesu lu i a ce stu ia.)
Nume le
Codul de identificare fiscala
P renu me le
Numa rul te l./fax
Adre sa de po?ta electronica
Strada
Numa r
C od po ?tal
B locul
S ca ra
E ta j
Apartament
Lo ca lita te
Ju de?u l/Sectorul
III. Ad re sa de re zide n?a a contribuabilului
în a lt sta t decât România
IV. D ATELE CLADIRII NEC ES ARE STABILIRII IMPO ZITU LUI/TAXE I DATORAT/A PE C LADIRI
NER EZID EN?IALE / R EZID EN?IALE /
M IXTE

Forma de dobândire
Strada
Indicator

Proprietate

Închiriere

Concesiune
Nr

Administrare
Bloc

Nr. a ct
dobândire :

Data
dobândirii:

Folosin?a
Alte modalita?i:
Scara

b) rezultata dintr-un
raport de evaluare

c) lucrarilor de constructii, în
cazul cladirilor nou
construite

d) de achizi?ie

Reziden?ial

R eziden?ial

Reziden?ial

Reziden?ial

N ereziden?ial

Nereziden?ial

Nereziden?ial

V aloa re achizi?ie
(le i)

Etaj

a) înregistrata în
evidentele organului fiscal

? ara

Ap

Localitate/sector

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

N ereziden?ial

Reziden?ial

Nereziden?ial

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…………………………………………………………..
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 re alitatea ;
2. în cazul în care inte rv in modificari privind situa?ia juridica a contribuabilu lui ori a bunului impozabil/taxabil, ma oblig sa de pun o noua declara?ie fiscala care sa reflecte realitatea, în terme n de 30 de zile de la apari?ia situa?ie i re spective.
Posed actu l de identita te
TIPUL
seria
numarul
eliberat de
La data de
Da ta ?i semnatu ra
împutern icitului

În ace st tip de chenar complete aza contribuabilul sau împute rnicitul acestuia.
În cazu l în care con tribuabilul nu po ate citi sau scrie, de cla ra?ia fiscala se comp letea za de o pe rsoana ag rea ta de ca tre a ce sta , care îi va citi inte gral con ?inutul declara?iei fiscale ?i va semna pen tru conformitate .

Da ta ?i semnatu ra

Date de identificare a le acestei pe rsoane:
Po sed actul de identitate

TIP UL

seria

numarul

eliberat de

