Contribuabilul are înregistrata clădirea în
REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,
TIPUL........., VOL.........., POZITIA NR.
................. și figurează la NR. DE ROL
NOMINAL UNIC ................................ *)

Modelul 2006 ITL – 001

DECLARAȚIE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul.................................................................................., identificat prin actul de identitate..........., seria........., nr. ...................... și codul numeric personal
.........................................., domiciliat în ROMÂNIA/......................, județul......................, codul poștal...................., municipiul/orașul/comuna.............................................
satul/sectorul......................., strada................................., nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ......., declar că începând cu data de …./…../20… prin actul nr. ………..
din …./……./20…, emis de …………………… la data de …………………., am dobândit o clădire situată în comuna/orașul/municipiul......................................................
satul/sectorul...................................., strada........................................, nr. ............, bl. ........., sc. ........, et. .........., ap. .........., având următoarele caracteristici:
Cladirea are .... etaje, ..... apartamente, este construită în anul ...... și construcțiile anexe sunt constuite în anul......, iar suprafața construită la sol a clădirilor este de ........m2.
Declar că dețin/nu dețin alte clădiri cu destinația de locuință în afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declarația specială de impunere.
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de........., în clitate de ............................. conform documentelor anexate............................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete.
Nota:
Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor și a celor
situate la subsol.
În cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafața construită se determină prin înmultirea suprafeței utile a clădirii cu coeficientul de
transformare 1,2.
*) În această casetă completează
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