Anexa nr. 4
Model 2016 ITL – 004

BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Funcţionar Public - Compartiment Registru Agricol şi Cadastru (prenume, nume) ________________________________________________
TEREN
(suprafaţă m )
2

Funcţionar public _______________________
Semnătura _____________________________

Extravilan (E)

Judeţul Ilfov / Oraş Buftea

Contribuabilul este înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 ..... /20 ....., TIPUL ......., VOL. ........., POZIŢIA ..............

Intravilan (I)

Nr. ȋnregistrare ................../ ..........................

CATEGORIA DE

ADRESA

FOLOSINŢĂ

(strada, nr., conform nomenclatura stradală)

semnatura _____________

ACT DE DOBÂNDIRE

Nr.
cadastral

Rol nominal unic ________________________
Matricola ______________________________
Verificare: Declaraţie de impunere
Dosar fiscal (documente de proprietate)
Emitere/ transmitere: Decizie de impunere

CLĂDIRE (suprafaţă m2)

DECLARAŢIE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Parcela / adresa
unde este situat terenul

Intravilan (I)
Extravilan (E)

Nr. crt.

Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. și codul numeric
personal .............................................................,domiciliat în ROMÂNIA/ ............................, judeţul ............................, codul poştal .....................,
municipiul/oraşul/comuna .............................. satul/ sectorul .................................., str. ........................................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap.........,
în calitate de reprezentant al ……………………………………….., Codul de identificare fiscală .............................., judeţ .................., loc. ..........................., cod poştal
....................... sector ...., str. ......................................................., nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ......................, tel. ................................, fax ............................., adresă
de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul comerţului ..........................., la nr. ........................... , cont IBAN …………………………………….., deschis
la ………………………………………, declar că începând cu data de ..................., prin actul nr. ..................................................... din ……............., emis de ....................................
la data de ......................., am dobȃndit/ închiriat/ concesionat/ preluat ȋn administrare/ preluat ȋn folosinţă un teren având următoarele caracteristici:
Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2
Terenuri cu construcţii
Total

Liber

Teren arabil

Alte categorii
de folosinţă

Nr. act dobȃndire/ data

Nr. cadastral

Ocupat

1.
2.
3.
Beneficiez de scutire/ reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................... conform documentelor anexate ...............................................................................................
Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de poștă electronică.
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…………………………………………………………........
2 .…..………………………………………………………................
3…………………………………………………………..
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data ...................
Director P.J.,
Şef compartiment contabil,
L. S.
…………………………
…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parcela / adresa
unde este situat terenul

Intravilan (I)
Extravilan (E)

Nr. crt.

ANEXA 1
LA DECLARAŢIA FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2
Terenuri cu construcţii
Total

Liber

Ocupat

Teren arabil
Total

Alte categorii
de folosinţă

Nr. act dobȃndire/ data

Nr. cadastral

