Anexa nr. 5
ROMÂNIA
Jude?ul Arge?
É Compartimentul Impozite ?i taxe localeÊ

Model 2016ITL – 005

Nr.înreg…........... /data ………..

Codul de înregistrare fiscala: 4122078
N umaru l de rol
nominal unic

Adresa/Cont IBAN/tel/fax/e- mail: P ai?e?ti,125, Tel: 0248-270525
Nr. ?i data înregistrarii în R egistrul de evid en?a a mijloacelo r de transport
supuse înmatricularii/ înregistrarii,

DECLARA ? IE FISCALA:
PEN TR U STABILIR EA IMPO ZITULUI/TA XEI PE MIJLO ACELE D E TR ANSPO RT AFL ATE ÎN PRO PRIETATEA
persoane lor fizice (PF)
persoane lor ju ridice (PJ)

Subsemnatul Contribuabilul PF/ împuternicit (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin
B.I./C.I./A.I. serie… nr. …………….., CNP ………………………, judet .................. loc. ........................... cod postal
....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax
............................., adresa de e -mail ………………………….… ,
Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscala ……….................., judet ..................
loc. ........................... cod postal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ................................ fax ............................., adresa de e-mail …………………………………, înregistrat la registrul
comertului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN …………………………………….., deschis la
………………………………………
în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare declar ca am
dobândit prin vânzare-cumparare/achizitionare prin contract de leasing urmatoarele mijloace de transport:
? mijloace de transport cu tractiune mecanica supuse înmatricularii
N r.
crt.

Marca si tipul

Data
dobândirii

Serie sasiu

Serie motor

Capacitate
cilindrica

Anul
fabrica?iei

2

3

4

5

6

7

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pâna la 1600 cm 3, inclusiv

1.
2.
3.
Motociclete, tricicluri ?i cvadricicluri cu capacitatea cilindrica peste 1600 cm 3

1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cm 3 si 2000 cm 3, inclusiv

1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cm 3 si 2600 cm 3, inclusiv

1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm 3 si 3000 cm 3, inclusiv

1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm 3

1.
2.
3.
Autobuze, autocare, microbuze

1.
2.
3.
Alte autovehicule cu masa totala maxima auto rizata de pâna la 12 tone inclusiv

1.
2.
3.
Tractoare înmatriculate

1.
2.
3.
Motociclete, motorete, scutere si atase

1.

În cazul în care contribuabilul a dobândit un ata? care circula la una din motocicletele declarate se precizeaza data dobândirii
ata?ului ?i motocicleta de care este ata?at în cele ce urmeaza:
În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este hibrid se face precizarea în cele ce urmeaza:
În cazul în care vreunul din mijloacele de transport de mai sus este exclusiv electric se face precizarea în cele ce urmeaza:
? remorci, semiremorci sau rulotesupuse înmatricularii
Nr.
crt.

Marca si tipul

Data dobândirii

Serie sasiu

Masa totala

Anul fabrica?iei

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.

? Vehicule supuse înregistrarii
N r.
crt.
1

Marca si tipul

Data
dobândirii

Serie sasiu

Serie motor

Capacitate
cilindrica

2

3

4

5

6

Anul
fabrica?iei

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cm 3

1.
2.
3.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica peste 4800 cm 3

1.
2.
3.
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

1.
2.
3.

X
X
X
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe m ijloacele de transport, în calitate de ................................ conform documentelor
anexate ...............................................................
Sunt de acord ca actele adm inistrative fiscale sa -mi fie comunicate exclusiv la adresa de po?ta electronica.
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………………………………………………………….. 2………………………………………………………….
3………………………………………………………….. 4…………………………………………………………..
5…………………………………………………………..6…………………………………………………………..
Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate
fiind corecte si complete.
Data ............................................

Sec?iune rezervata organului fiscal:

P renumele ?i numele
Nr. legitima?ie
S emnatura

Subsemnatul,
……………………………………………
(numele, prenumele si semnatura)
L.S. în cazul persoanelor juridice

