ROMÂNIA
Jude ?ul Arge?

Anexa
Model 2016
ITL - 001

É COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALEÊ

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

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

REZIDEN?IALE

N ER EZID EN?IALE

I. DATE D E IDEN TIF IC ARE A CON TR IB UAB ILULUI (în cazul a ma i mult de trei coprop rietari se co mple te aza o noua dec lara?ie)
1. Nu mele
P renu me le
Numa rul te l./fax
Adre sa de po ?ta electronica
B lo c
Sca ra
Eta j
Apartament
Lo ca lita tea
Jud e?u l/Sectorul
A dresa d e
coresponden?a
2. Nu mele
P renu me le
Numa rul te l./fax
B lo c
A dresa d e
coresponden?a
3. Nu mele
P renu me le
Numa rul te l./fax
B lo c
A dresa d e
coresponden?a

Strada

Sca ra

Nr

Eta j

Apartament

Nr

Eta j

Apartament

Blo cu l

Adre sa de po ?ta electronica
Lo ca lita tea

Strada

Sca ra

C odul po ?ta l

Nr

Codu l de identifica re fisca la

Co du l nu meric personal

Nu ma r de înreg istrare fiscala

S trada

Nr.
Cod po ?ta l
?a ra
Co ta proprietate
S un t de acord ca a cte le ad ministra tive fiscale sa-mi fie
E ta j
Ap .
Localitate
comun icate e xclusiv la adresa de po?ta electronica
DA
NU
Codu l de identifica re fisca la
Codu l numeric perso na l
Nu mar de înreg istrare fiscala

S trada
Jud e?u l/Sectorul

C odul po ?ta l

Blo cu l

Adre sa de po ?ta electronica
Lo ca lita tea

Strada

Scara

C U DE STIN A?IE M IX TA AF LATE ÎN P ROPRIETATEA P ERSOAN ELOR F IZICE

S ca ra

Nr.
Cod po?ta l
?a ra
C ota p roprie ta te
S un t de acord ca a cte le ad ministra tive fiscale sa-mi fie
E ta j
Ap .
comun icate e xclusiv la adresa de po?ta electronica
Localitate
DA
NU
Codu l de identifica re fisca la
Codu l numeric perso na l
Nu mar de înreg istrare fiscala

S trada
Jud e?u l/Sectorul

C odul po ?ta l

Blo cu l

Scara

E ta j

Ap .

Localitate

Nr.
Cod po?ta l
?a ra
Cota p rop rie ta te
S un t de acord ca a cte le ad ministra tive fiscale sa-mi fie
comun icate e xclusiv la adresa de po?ta electronica
DA
NU

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
Codu l numeric pe rsona l
P renu me le
Numa ru l 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 REZIDEN ?IALE

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire
Strada
Nr
Bloc

Specifica?ii

Conditiile de dotare cu
instalatii de apa
canalizare, electrice
Suprafa?a utila (m2)
Suprafa?a construita
desfa?urata (m2)

A. Cladire cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament
termic si/ sau chimic
instalatii de apa
Da
canalizare electrice
Nu
încalzire (condi?ii
cumulative)

DA
Scara

Cladiri
B. Cladire cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau
chimic
instalatii de apa
Da
canalizare electrice
Nu
încalzire (condi?ii
cumulative)

Tabe lu l de ma i su s se co mp le tea za in clu siv pentru cladirile cu destina ?ie agricola

NU
Etaj

Nr. a ct
dobândire :

Cota:
Ap

Data
dobândirii:

? ara

V aloa re achizi?ie
(le i)

În calitate de:
An construire

Construc?ii anexe
C. Cladire-anexa cu cadre din
D. Cladire-anexa cu peretii
beton armat sau cu pereti
exteriori din lemn, din piatra
exteriori din caramida arsa sau
naturala, din caramida nearsa,
din orice alte materiale rezultate
din valatuci sau din orice alte
în urma unui tratament termic
materiale nesupuse unui
si/sau chimic
tratament termic si/sau chimic
instalatii de apa
Da
instalatii de apa
Da
canalizare electrice
canalizare electrice
Nu
Nu
încalzire (condi?ii
încalzire (condi?ii
cumulative)
cumulative)

bloc cu mai mu lt de 3 e ta je ?i 8 a pa rta mente

DA

NU

Construc?ii la subsol, demisol, mansarda
E. În cazul contribuabilului care
F. În cazul contribuabilului care detine
detine la aceeasi adresa încaperi
la aceeasi adresa încaperi amplasate la
amplasate la subsol, demisol
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
si/sau la mansarda, utilizate ca
utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinta, în oricare dintre tipurile
locuinta, în oricare dintre tipurile de
de cladiri prevazute la lit. A-D
cladiri prevazute la lit. A-D
instalatii de apa
Da
instalatii de apa canalizare
Da
canalizare electrice
electrice încalzire
Nu
Nu
încalzire (condi?ii
(condi?ii cumulative)
cumulative)

V. DATELE CLADIRII NEC ES ARE STABILIR II IM PO ZITU LUI/TAXE I D ATO RAT/A PE C LADIRI NER EZIDEN?IALE aflate în proprietatea persoanelor fiz ice
Strada

Nr

Bloc

Scara

Etaj

Ap

blo c cu mai mu lt de 3 e ta je ?i 8 a pa rta mente

An construire

DA

Suprafa?a cladirii:
utila …………….... m2
a) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinta
Valoarea cladirii (lei)

construita desfa?urata ……………….. m2
b) cladiri nou construite, în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
c) cladiri dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
Valoarea finala a lucrarilor de constructii (lei)

Valoarea din actul de proprietate (lei)

Data întocmire raport

Data întocmire proces verbal de recep?ie

Data încheiere act de dobândire

NU

Nota: În cazul în care contribuabilul persoana fizica nu de?ine informa?iile necesare completarii punctului V completeaza informa?iile de la punctul IV ?i consemneaza în cele ce urmeaza

olograf faptul ca utilizeaza cladirea în scop ne reziden?ial:

VI. În cazul în care cladirea este utilizata în scop mixt (reziden?ial ?i nereziden?ial), iar SU PRAFE? ELE POT FI DELIMITATE atunci se completeaza în mod corespunzator pct. IV, respectiv V de mai sus.
VII. În cazul în care cladirea este utilizata în scop mixt (reziden?ial ?i nereziden?ial), iar SUPRAFE? ELE NU PO T FI DELIMITATE atunci contribuabilul bifeaza situa?ia în care se afla:
a)
La adresa po?tala a cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfa?oara nici o activitate economica.
În acest caz, contribuabilul completeaza punctul IV ?i consemneaza olograf pe proprie raspundere acest fapt pe rândul urmator:

b)

La adresa po?tala a cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfa?oara activitate economica, iar cheltuielile cu utilita?ile sunt în sarcina operatorului economic. În acest caz,
contribuabilul completeaza punctul V.
Anexez la prezenta declara ?ie copii ale 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 faptei de fals în acte publice, declar ca:
1. datele înscrise în prezentul formular, precum ?i orice documente anexate depuse de mine sunt corecte ?i complete, conforme cu realitatea;
2. în cazul în care intervin modificari privind situa?ia juridica a contribuabilului 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?iei respective.
Posed actul de identitate
Semnatura contribuabilului

TIPUL

seria

numarul

eliberat de

La data de

Semnatura împuternicitului
În acest tip de chenar completeaza contribuabilul sau împuternicitul acestuia.

Data semnarii

În cazul în care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declara?ia fiscala se completeaza de o persoana agreata de catre acesta, care îi va citi integral con?inutul declara?iei fiscale ?i va semna pentru conformitate.
Date de identificare ale acestei persoane:
Data ?i semnatura
Posed actul de identitate

TIPUL

seria

numarul

În acest tip de chenar completeaza organul fiscal local.
Prenumele ?i numele
Semnatura

Zona în cadrul localita?ii
Data semnarii

Rangul localita?ii

eliberat de

