
Anexa nr.15

ROMANIA
PRIMARIA BASCO 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

N r. si data înre gistrarii  la organul fiscal local ……………/………………….

DECLARATIE FISCALA
pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate 

depusa pentru anul 20….

DECIZIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate

pentru anul 20…
Legii nr. 227 /2015                           

Model 2016 ITL 015
Împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./A.I. serie … 
nr. …………….., judet .................. loc. ........................... cod postal ....................... sector ...., str. 
....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 
............................., adresa de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., 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 ………………………………………

Codul de identificare fiscala: 4122078
Paisesti, nr.125, Arges, tel. 0248-270525, fax 0248-270033
Nr. rol nominal unic …………………………             Nr……..…../data elib……..…./200..

În conformitate cu prevederile   privind  , cu modificarile si completarile ulterio are 
si a , cu modificarile si completarile ulterioare se stabilesc 
urmatoarele obligatii de p lata fata de bugetul local al comunei/o rasului/municip iului/sectorului 
………………………………….:

?  afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica

Nr. 
crt.

Amplasament Suprafata si
dimensiuni (m2)

Durata amplasarii*
(luni/ fractiuni de luni)

Nivelul taxei anuale (lei/m2) Taxa datorata
(lei)

Termenele de plata

(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (2) x (3) x (4) / 12 (6)
1.
2.
3.
4.
5.

?  afisaj situat în alt loc decât cel în care persoana deruleaza o activitate economica
Nr. 
crt.

Amplasament Suprafata si
dimensiuni (m2)

Durata amplasarii*
(luni/ fractiuni de luni)

Nivelul taxei anuale (le i) Taxa datorata
(lei)

(0) (1) (2) (3) (4) (5) = (2) x (3) x (4) / 12
1.
2.
3.
4.
5.

* se înscrie numarul de luni sau fractiuni de luni din anul pentru care este întocmita declaratia în care este amplasat afisajul
Contribuab ilul completeaza doua exemplare pe care le depune la organul fiscal
                    Director P.J.,                           Sef compartiment contabil,
L. S. …………………………         …………………………………

    (prenu me le , n um ele  s i  semn atu ra)                        (p ren u me le ,  nu me le s i s emn atu ra )

    Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor pâna la termenele de mai sus, contribuabilii 
datoreaza organului fiscal local, începând cu ziua urmatoare scaden?ei, accesorii în cuantum 
de ...1..% pe luna sau frac?ie de luna de întârziere pâna la data platii. Accesoriile reprezinta 
crean?e fiscale de plata în sarcina contribuabilului.
    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.
    Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se depune în 
termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
                 Coducatorul organului fiscal local,
                 .........................................................
                           (p renum e,  num e si stampila)

  Întocmit azi data ........................
                                                                                                  ....................................................

                                                                                                           (functia, prenume si  nume)

  
Am primit un exemp lar al deciziei de impunere,

  Prenume si nume ………………………., CNP …………………………..B.I./A.I./C.I. serie …. nr. ……..                                      
Semnatura co ntrib uabil _____________
Data _____/_____/_____ sau

  Nr. si data confirmarii de primire:
  ___________________________________

Codul Fiscal
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
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