
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI (în cazul a mai mult de trei coproprietari se completeaz ăoănou ădeclara ie) 
1. Numele  Codulădeăidentificareăfiscal         CodulănumericăpersonalăăăăăăăăNum rădeăînregistrareăfiscal  

Prenumele               
Num rulătel./fax  Adresaădeăpo t ăelectronic    Strada  Nr.  Codăpo tal  
Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Localitatea  Jude ul/Sectorul  ara  Cot ăproprietate  

Adresa de 
coresponden  

Strada  Nr  Codulăpo tal  Blocul  Scara  Etaj  Ap.  Localitate  
Sunt de acord ca actele administrative fiscale s -mi fie 
comunicate exclusiv laăadresaădeăpo t ăelectronic  
     DA                                NU 

2. Numele  Codulădeăidentificareăfiscal          Codul numeric personal        Num rădeăînregistrareăfiscal  
Prenumele               
Num rulătel./fax  Adresaădeăpo t ăelectronic    Strada  Nr.  Cod po tal  
Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Localitatea  Jude ul/Sectorul  ara  Cot ăproprietate  

Adresa de 
coresponden  

Strada  Nr  Codulăpo tal  Blocul   
Scara 

 Etaj  Ap.   
Localitate 

 
Suntădeăacordăcaăacteleăadministrativeăfiscaleăs -mi fie 
comunicate exclusivălaăadresaădeăpo t ăelectronic  
     DA                                NU 

3. Numele  Codulădeăidentificareăfiscal          CodulănumericăpersonalăăăăăăăăNum rădeăînregistrareăfiscal  
Prenumele               
Num rulătel./fax  Adresaădeăpo t ăelectronic    Strada  Nr.  Codăpo tal  
Bloc  Scara  Etaj  Apartament  Localitatea  Jude ul/Sectorul  ara  Cot ăproprietate  

Adresa de 
coresponden  Strada  Nr  Codulăpo tal  Blocul  Scara  Etaj  Ap.  Localitate  

Sunt de acord ca actele administrative fiscaleăs -mi fie 
comunicateăexclusivălaăadresaădeăpo t ăelectronic  
     DA                                NU 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI  (Împuternicireaănuăesteătransmisibil ă iăînceteaz ălaădataărevoc riiădeăc treăcontribuabilăsauălaădata decesului acestuia.) 
Numele  Codul numeric personal 
Prenumele              
Num rulătel./fax  Adresaădeăpo t ăelectronic   Strada  
Num r  Codăpo tal  Blocul  Scara  Etaj  Apartament  Localitate  Jude ul/Sectorul  ara  
III.ăAdresaădeăreziden ăaăcontribuabilului 
în alt stat decât România  

 

 
 

IV.ăDATELEăCL DIRIIăNECESAREăSTABILIRIIăIMPOZITULUI/TAXEIăDATORAT/ ăPEăCL DIRIăREZIDEN IALEă Nr. act  
dobândire: 

 Data 
dobândirii: 

 Valoareăachizi ie 
(lei) 

 

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozituluiăpeăcl direă DA NU Cota:  În calitate de: 

Strada  Nr  Bloc  Scara  Etaj  Ap  An construire  blocăcuămaiămultădeă3ăetajeă iă8ăapartamenteă DA                       NU 

 Clădiri Co stru ții a exe Co stru ții la su sol, de isol, a sardă 

 
Spe ifi ații 

 

A. Clădire u adre di  eto  
ar at sau u pereţi exteriori 
di  ără idă arsă sau di  
orice alte materiale rezultate 
în urma unui tratament 
ter i  şi/ sau hi i  

B. Clădire u pereţii exteriori di  
le , di  piatră aturală, di  
ără idă earsă, di  vălătuci sau 

din orice alte materiale nesupuse 
u ui trata e t ter i  şi/sau 
chimic  

C. Clădire-a exă u adre di  
eto  ar at sau u pereţi 

exteriori di  ără idă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate 
în urma unui tratament termic 
şi/sau hi i    

D. Clădire-a exă u pereţii 
exteriori di  le , di  piatră 

aturală, di  ără idă earsă, 
di  vălătu i sau di  ori e alte 
materiale nesupuse unui 
trata e t ter i  şi/sau hi i    

E. În cazul contribuabilului care 
deţi e la a eeaşi adresă î ăperi 
amplasate la subsol, demisol 
şi/sau la a sardă, utilizate a 
lo ui ţă, î  ori are di tre tipurile 
de lădiri prevăzute la lit. A-D   

F. Î  azul o tri ua ilului are deţi e 
la a eeaşi adresă î ăperi a plasate la 
su sol, la de isol   şi/sau la a sardă, 
utilizate în alte scopuri decât   cel de 
lo ui ţă, î  ori are di tre tipurile de  
lădiri prevăzute la lit. A-D 

Co diţiile de dotare u 
i stalaţii de apa 
canalizare, electrice 

i stalaţii de apă 
canalizare electrice 
î ălzire o diții 

cumulative) 

Da i stalaţii de apă 
canalizare electrice 
î ălzire o diții 

cumulative) 

Da i stalaţii de apă 
canalizare electrice 
î ălzire o diții 

cumulative) 

Da i stalaţii de apă 
canalizare electrice 
î ălzire o diții 

cumulative) 

Da i stalaţii de apă 
canalizare electrice 
î ălzire o diții 

cumulative) 

Da i stalaţii de apă a alizare 
ele tri e î ălzire  
o diții u ulative  

Da 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

Suprafața utilă 2)       

Suprafața o struită  
desfășurată 2) 

      

 

   Tabelul de mai sus se completeaz ăinclusivăpentruăcl dirileăcuădestina ieăagricol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEMAăUNIT IIăADMINISTRATIV-
TERITORIALE 

ROMÂNIA 
Jude ulăă........................................................  

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL  

........................................................................................................... 
Codulădeăînregistrareăfiscal :ă…………..…...ă 

Adresaădeăpo t ăelectronic ăaăorganuluiăfiscal:ă……………...……….……………..…………. 

Anex  
Model 2016 

ITL - 001 
 

Num rulădeărolănominalăunic  Registrul agricol Tipul: Volumul: Pozi ia: 

DECLARA IEăFISCAL :  PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PEăCL DIRILEă     REZIDEN IALE       NEREZIDEN IALE      CU DESTINA IE MIXT ăăăAFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 



 

V. DATELEăCL DIRIIăNECESAREăSTABILIRIIăIMPOZITULUI/TAXEIăDATORAT/ ăPEăCL DIRIăNEREZIDEN IALEăaflate în proprietatea persoanelor fizice 
 

Strada  Nr  Bloc  Scara  Etaj  Ap  An construire  blocăcuămaiămultădeă3ăetajeă iă8ăapartamenteă DA                       NU 

Suprafa aăcl dirii:ăăăă utilă …………….... 2   o struită desfășurată ……………….. 2 

a) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţ   

b) cl diri nou construite, înăultimiiă5ăaniăanterioriăanuluiădeăreferinţ  c) cl diri dobânditeăînăultimiiă5ăaniăanterioriăanuluiădeăreferinţ  

Valoarea cl diriiă(lei)  Valoarea final ăaălucr rilorădeăconstrucţiiă(lei)  Valoarea din actul de proprietate (lei)  

Dat ăăîntocmireăraport  Dat ăîntocmireăprocesăverbalădeărecep ie  Dat ăîncheiereăactădeădobândire  

Notă: În cazul în care contribuabilul persoană fizică nu deține informațiile necesare completării punctului V completează informațiile de la punctul IV și consemnează în cele ce urmează 
olograf faptul că utilizează clădirea în scop nereziden ial: 

 

 
 

VI. În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (reziden ial i nereziden ial), iar SUPRAFE ELE POT FI DELIMITATE atunci se completează în mod corespunzător pct. IV, respectiv V de mai sus. 
 

VII. În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (reziden ial i nereziden ial), iar SUPRAFE ELE NU POT FI DELIMITATE atunci contribuabilul bifează situa ia în care se află: 

a)        La adresa poștală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfășoară nici o activitate economică.  

În acest caz, contribuabilul completează punctul IV și consemnează olograf pe proprie răspundere acest fapt pe rândul următor: 

 
b)         La adresa poștală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfășoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt în sarcina operatorului economic. În acest caz, 
contribuabilul completează punctul V. 

 Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

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

 
 
 

 

Sub sanc iunileăaplicateăfapteiădeăfalsăînăacteăpublice,ădeclarăc : 
1.ădateleăînscriseăînăprezentulăformular,ăprecumă iăoriceădocumente anexate depuse de mine suntăcorecteă iăcomplete,ăconformeăcuărealitatea; 
2.ăînăcazulăînăcareăintervinămodific riăprivindăsitua iaăjuridic ăaăcontribuabiluluiăoriăaăbunuluiăimpozabil/taxabil,ăm ăobligăs ădepunăoănou ădeclara ieăfiscal ăcareăs ăreflecteărealitatea, în termen de 30 de 
zileădeălaăapari iaăsitua ieiărespective. 
Posed actul de identitate    TIPUL  seria  num rul  eliberat de  La data de  

Semn turaăcontribuabilului  Semn turaăîmputernicitului  

Dataăsemn rii  Înăacestătipădeăchenarăcompleteaz ăcontribuabilulăsauăîmputernicitulăacestuia. 

Înăcazulăînăcareăcontribuabilulănuăpoateăcitiăsauăscrie,ădeclara iaăfiscal ăseăcompleteaz ădeăoăpersoan ăagreat ădeăc treăacesta,ăcareăîiăvaăcitiăintegralăcon inutulădeclara ieiăfiscaleă iăvaăsemnaăpentruăconformitate. 

Dataă iăsemn tura  Date de identificare ale acestei persoane:  

Posed actul de identitate    TIPUL  seria  num rul  eliberat de  
 

 
 

Prenumeleă iănumeleă  
Înăacestătipădeăchenarăcompleteaz ăorganulăfiscal local. 

Zonaăînăcadrulălocalit ii  Rangulălocalit ii  

Semn turaă  Dataăsemn riiă  

 


