
Anexa nr. 6 

 

 

 

Subsemnatul     Contribuabilul PF/     împuternicită (PJ)ă…………………………………………………..,ă legitimată
prină B.I./C.I./A.I.ă serie…ă nr.ă ……………..,ă CNPă ………………………,ă judeţă ..................ă loc.ă ...........................ă codă poştală
....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 

.............................,ăadres ădeăe-mailă………………………….…ă, 
Contribuabilulă(PJ)ă…………………………………….,ăCodulădeăidentificareăfiscal ă……….................., judeţă..................ă

loc.ă...........................ăcodăpoştală.......................ăsectoră....,ăstr.ă....................................... ..... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... 

tel. ................................ fax .............................,ă adres ă deă e-mailă …………………………………,ă înregistrată laă registrulă
comerţuluiă ......................ă laă nr.ă ...........................ă .,ă contă IBANă ……………………………………..,ă deschisă laă
……………………………………… 

în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulăfiscal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareădeclarăc ăamă
dobândit prin vânzare-cump rare/achiziţionareă prină contractă deă leasingă ă urm toareleă mijloaceă deă transport cuă masaă total ă
autorizat ădeăpesteă12ătone:: 
Nr. 

crt. 

Marcaăşiătipul Data 

dobândirii 

Serieăşasiu Masaăautorizat  Suspensie* 

SP/AS 

Anul 

fabrica iei 
1 2 3 4 5 6 7 

Vehiculeăcuădou ăaxeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu trei axe                                

1.       

2.       

3.       

Vehicule cu patru axe                               
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu 2+1 axe         
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu 2+2 axe                                 
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu 2+3 axe                                 
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu 3+2 axe                                 
1.       

2.       

3.       

Vehicule cu 3+3 axe                                 
1.       

2.       

3.       

Not :*ăăSP- Vehiculeăcuăsistemădeăsuspensieăpneumatic ăsauăechivalentărecunoscută 
              AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie 

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, în calitate de ................................ conform documentelor 

anexate ............................................................... 

      Suntădeăacordăcaăacteleăadministrativeăfiscaleăs -miăfieăcomunicateăexclusivălaăadresaădeăpo t ăelectronic . 

 

 

STEMAăUNIT IIă
ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

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

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL  

...........................................................................................................  

Codulădeăînregistrareăfiscal :ă…………..…...ă 
Adres /ContăIBAN/tel/fax/e-mail 

Model 2016 ITL – 006 
 

Nr înreg….........../dataă……….. 

Num rulădeărolă
nominal unic 

 
Nr.ă iădataăînregistr riiăînăRegistrulădeăeviden ăaămijloacelorădeătransportă
supuseăînmatricul rii/înregistr rii,  

 

DECLARAȚIEăFISCAL : 
pentruăstabilireaăimpozituluiăasupraămijloacelorădeătransportămarf ăcuămasaătotal ăautorizat ădeăpesteă12ătoneă 

aflate în proprietatea  
persoanelor fizice  (PF)             persoanelor juridice (PJ) 



Anexez la prezentaă declara ieă copiiă aleă documentelor,ă certificateă deă conformitateă cuă originalul,ă conformă art.ă 64ă alin.ă (5)ă dină Legeaă nr.ă
207/2015ăprivindăCodulădeăprocedur ăfiscal ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,ădup ăcumăurmeaz : 
1…………………………………………………………..  2…………………………………………………………. 
3…………………………………………………………..ă 4………………………………………………………….. 
5…………………………………………………………..  6………………………………………………………….. 
Prinăsemnareaăprezenteiăamăluatălaăcunoştinţ ăcaădeclarareaănecorespunz toareăaăadev ruluiăseăpedepseşteăconformălegiiăpenale, cele declarate 

fiindăcorecteăşiăcomplete. 
 

Data ............................................                                                 Subsemnatul, 

                …………………………………………… 

            (numele,ăprenumeleăşiăsemn tura) 
                                                                L.S. în cazul persoanelor juridice 

Sec iuneărezervat ăorganuluiăfiscal: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Prenumeleă iănumeleă  

Nr.ălegitima ie  

Semn turaă  


