
Anexa nr. 5 

 
 

DECLARAȚIE 
PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 
 
Subsemnatul(a) ...………………..............……….., legitimat  prin C.I  Serie …........., Nr. ........................ 
CNP..............................................., domiciliat(ă) în ......................................, Județul .................................. 
strada ......................................................., nr .............., bloc .........., sc ........, ap .........., în calitate de 
proprietar / împuternicit / administrator PJ : 
 
Contribuabil PJ ................................................................................. CIF ................................................... 
Strada ........................................................., nr .............., bl ..............., sc ..............., ap ............, etaj ........... 
Înregistrat la Registrul Comerțului ...................................................... la nr .................................................. 
Cont IBAN ............................................................... deschis la .................................................................... 
 
TELEFON ________________________________  FAX ____________________________________ 
Adresa email _________________________________________________________________________ 
 

Solicit scoaterea din evidența dvs. fiscala  a următorului mijloc de transport: 

 
Tipul, marca și modelul mijlocului de transport : 
 
Act dobândire nr./data : 
 
Numar de înmatriculare / provizoriu : 
 
Numar de identificare : 
 
Serie motor : 
 
Capacitate cilindrică : 
 
Masa totală autorizată : 
 
Numar de axe : 
 
Sistem de suspensie: 
 
Anul fabricației : 
 
 

 
 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 
Codul de înregistrare fiscală: 4434029 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel. 031/ 824.12.31, 2, 3, 4 
Fax 031/ 824.12.38 E-mail: impozite@primariabuftea.ro 

 
Nr. înreg : 
 
 

Numărul de rol 
 nominal unic  

Nr. și data înregistrării în Registrul de evidență 
a mijloacelor de transport supuse 

înmatriculării/înregistrării 

 
 

   



Ca efect al: înstrăinării / transferului la un alt punct de lucru/ furtului / scoaterii din funcțiune / schimbării 
domiciliului /  încetarea contractului de leasing înainte de scadență / scoaterii definitive din țară, începând cu data 
de …………..…….., dovedind aceasta prin: actul .................../...………...........…/ certificatul de radiere 
.............../……………….…, anexatc) la prezenta. 

 

Noul proprietar: ................................................................................... județul/sectorul ........................... 
localitatea .................…..……., str.  ............................................, nr. ……..., bl.….., sc. …..,  ap. ......  

 

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. ....................................................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................................................ 

 
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform 
legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
 
 
 
 
 
 
 
Data ............................................                                 Subsemnatul(a) 
 
                ………………………….......................................... 
                   (numele, prenumele şi semnătura) 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Secțiune rezervată organului fiscal: 

 
 

Prenumele și numele   

Nr.  legitimație  
Semnătura   


	Nr. și data înregistrării în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării

