Model ITL - 002

PENTRU PERSOANELE FIZICE CU
DOMICILIUL IN ROMANIA

B

Înregistrata sub nr ..........din....... / ....../20....
la compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale din
raza administrativ-teritoriala a domiciliului.

FUNCTIONARUL
PUBLIC

Se depune în
termen de 30 de
zile de la data
dobandirii cladirii
supuse acestui
regim juridic

............................
S.S.

PENTRU PERSOANELE FIZICE CU
C
DOMICILIUL IN ROMANIA ORI IN
STRAINATATE
Înregistrata sub nr. ..... .../..../20.... la
compartimentul de specialitate al
autoritatilor administratiei publice locale din
raza adm.-terit. unde sunt situate cladirile
cu destinatia de locuinta, altul decat cel din
raza adm.-terit. a domiciliului
FUNCTIONARUL
............................
S.S.
PUBLIC

DECLARATIA SPECIALA DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat în cazul persoanelor fizice
detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, datorat
în temeiul Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata
A Subsemnatul ..........................................................................., identificat prin actul de identitate ...., seria ...... nr. ..........
si codul numeric personal
, domiciliat în ROMANIA/....... la adresa: judetul: ..........
municipiul / orasul / comuna ......... str, ................ Nr....., bl. ..... sc. ..... etaj ...., apart. ...., satul/sectorul municipiului
Bucuresti ........ , cod postal ............., ca detin în proprietate urmatoarele cladiri cu destinatia de locuinta, în afara celei
de la adresa de domiciliu, înscrise în ordinea numerica determinat în functie de anul dobandirii:
Suprafata utila
Supr. construita
Judetul/Municipiul Bucuresti
(mp)
desfasurata (mp)
Nr.
Adresa unde este situata
Din total col.4
crt.
cladirea
sup.închiriata
Supr.constr la sol
Localitatea/Sectorul
Anul dobandirii
mp
0
1
2
3
4
5
str. ...........................................

1

nr. .....bl. ..., sc. ., etaj. ., ap. ....
str. ...........................................

2

nr. .....bl. ..., sc. ., etaj. ., ap. ....
str. ...........................................

3

nr. .....bl. ..., sc. ., etaj. ., ap. ....
str. ...........................................

4

nr. .....bl. ..., sc. ., etaj. ., ap. ....

Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform
legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.
........../....... /20......
...............................................
(semnatura autografa)

NOTA:
1. În cazul în care în acelasi an se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, ordinea numerica este cea
determinata de data dobandirii.
2. În cazul în care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuita, ordinea numerica este cea
pe care o declara contribuabilul respectiv.
3. Se întocmeste în 3 exemplare, din care 1 exemplar se depune la compartimentul de specialitate al autoritatilor
administratei publice locale din raza administrativ-teritoriala a domiciliului, 1 exemplar acolo unde sunt situate
cladirile si 1 exemplar ramane contribuabilului.
4. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, în cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul
exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.

