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Anexă1   

la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 
Subsemnatul Prenume ........................, Nume ........................, cu rezidenţa fiscală în ţara ....................., de naţionalitate ........................, născut la data 

de......................., identificat prin CNP/NIF...................., paşaport/act de identitate nr. . ............................., număr de identificare fiscală în statul de rezidenţă 

......................., adresa în statul de rezidenţă fiscală oraş ..........., stradă .............., nr........, cod poştal............., .................................................., tel./fax 

..............................., e-mail ………………….…………………,  declar că începând cu data de ..... / ..../....... .. prin actul nr............/.............. din ....... / .......... .., 

emis de ..................... la data de ...................., am dobândit/înstrăinat o clădire situată în România comuna/oraşul/municipiul 

...................................satul/sectorul ..................., str. ..................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap.......... 

Pentru clădirea sus menţionată sunt/am fost: proprietar unic; coproprietar cu cota parte de ........ ceilalţi coproprietari sunt:  

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

Destinaţia clădirii:  Rezidenţială (locuinţă) ;  Comercială ;    Industrială ;    Agricolă ;  Altele .      

Modul de dobândire/înstrăinare a clădirii:  Construire; Vânzare-cumpărare;  Expropriere;  Moştenire;  Donaţie;  Partaj (ieşire din indiviziune); Altele. 

Valoarea clădirii la data dobândirii/înstrăinării: Moneda ...........; Valoarea de achiziţie/înstrăinare ..........................; Valoarea de construire ................; 

Valoarea de asigurare ................; Valoarea de  expropriere ...............; Valoarea de fuziune .................; Valoarea de divizare ................; Altă valoare ................ 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind 

corecte şi complete. 

 Data .............................    Prenumele şi numele .............................................      Semnătura olografă................................... 

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor 

legale privind legislația fiscală, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. 

Am luat cunoștință de acest fapt. 

Semnătură............................................... 

                                                 
1  Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la momentul completării 

Dacă din motive independente de voinţa contribuabilului/plătitorului acesta este în imposibilitatea de a scrie, atunci un reprezentant al organului fiscal îi va 

redacta declaraţia fiscală şi îi va citi integral conţinutul acesteia. Declaraţia fiscală constituie proces verbal în sensul art. 103 alin. (2) din Codul de 

procedură. 
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Date de identificare ale reprezentantului organului fiscal:  

Posed actul 

de identitate    
TIPUL 

 
seria 

 
numărul 

 
eliberat de: 
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