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PERSOANE FIZICE - ACTE NECESARE

LUARE ÎN EVIDENȚĂ CLĂDIRI –

Declarație Fiscală: formular tipizat Model 2016 ITL 001

ACT DE DOBÂNDIRE:

Transfer de proprietate:

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de
donație, Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare,
Titlul de proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre
judecătorească
Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului;

Clădiri nou construite
Autorizație de construire+ proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor SĂU proces

verbal de recepție privind stadiul lucrărilor;
Certificat de edificare/constatare a construcțiilor;

Clădiri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ
teritoriale, date în concesiune, închiriere, date în folosință:

Hotărârea consiliului local privind darea în administrare sau folosință + procesul verbal
de predare primire;

Contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat;

Documentația cadastrală – unde este cazul
Act de identitate



SCOATERE DIN EVIDENȚĂ CLĂDIRI –

Cerere

ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare, Titlul de
proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre judecătorească;

Demolare

Autorizația de demolare + proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de desființare;
Certificat de la Direcția de Urbanism pentru cele neautorizate;

Act de identitate

ÎNREGISTRAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE

Înregistrarea rapoartelor de evaluare - în cazul clădirilor nerezidențiale/mixte pentru care nu
există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani;

Declarația fiscală – Formular tipizat Model 2016 ITL -001;
Raport de evaluare în tocmit de un evaluator autorizat
Actele de proprietate a bunului evaluat;
Act de identitate;



TERENURI

LUARE ÎN EVIDENȚĂ TERENURI

Declarația fiscală – formular tipizat Model 2016 ITL -003;

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare, Titlul de
proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre judecătorească;

Terenuri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale,
date în concesiune, închiriere, date în folosință:

Hotărârea consiliului local privind darea în administrare sau folosință + procesul verbal de
predare primire;

Contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat;

Documentație cadastrală – unde este cazul
Adresa Urbanism – privind modificare extravilan/intravilan;

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

Cerere

ACT DE ÎNSTRĂINARE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de
donație, Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare,
Titlul de proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre
judecătorească;



MIJLOACE DE TRANSPORT

LUARE ÎN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

Declarație fiscală –

Formular tipizat – Model ITL 2016 - 005 pentru stabilirea impozitului/taxei de
mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;

Formular tipizat Model ITL2016 - 006 pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de
transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor
fizice/juridice;

Formular tipizat – Model ITL 2016- 007 pentru stabilirea impozitului/taxei de
mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer de proprietate

Contract de înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport – formular Tipizat Model
2016-054, Contract de vânzare cumpărare, Factură fiscală, Certificat de moștenitor, Act de
donație, Act de partaj, Hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie, Act de
adjudecare, Act de dobândire din străinătate.

Leasing financiar

Contract de leasing, contract de novație/cesiune
Proces verbal de predare primire a bunului

Act de identitate;
Imputernicire - unde este cazul;

ALTE DOCUMENTE SPECIFICE

Certificat de atestare fiscală de la vânzător
Cartea de identitate a vehiculului emisă de RAR – original și copie
Adeverința emisă de RAR – pentru atestarea suspensie pneumatice, în cazul autovehiculelor

de peste 12 tone;
Actul de dobândire din străinătate – tradus în limba Română;
Actele de dobândire original + copii conform cu originalul;



SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Declarație fiscală – formular tipizat - Model ITL – 016 – Declarație pentru scoaterea din
evidență a mijloacelor de transport;

ACT DE ÎNSTRĂINARE

Transfer de proprietate

Contract de înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport – formular Tipizat Model 2016-
054, Contract de vânzare cumpărare, Factură fiscală, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie, Act de adjudecare,
Act de dobândire din străinătate

Leasing financiar

Contract de leasing, contract de novație/cesiune
Proces verbal de predare primire a bunului

Act de identitate;
Imputernicire- unde este cazul;

TRANSFER DOSAR FISCAL ÎN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

CERERE

- Copia cărții de identitate cu noua adresa de domiciliu;

AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Declarație afișaj în scop de reclamă și publicitate
Declarație fiscală – Model 2016 ITL -015

ACTE NECESARE: după caz

Certificat de urbanism
Schița panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătrați;
Actul de achiziție dacă este cazul
Pentru persoanele fizice autorizate, liber profesioniști - certificat de înregistrare fiscală;

ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

Cerere – Model ITL2016 -010
Împuternicire – dacă este cazul



TERMENE DE PLATĂ

Impozit clădiri – în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă clădiri – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului;
Impozit teren – în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă teren – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului;
Impozit mijloace transport - în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate: în două raţe egale, până la 31 martie și 30
septembrie inclusiv;
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate – până la data de 10 a lunii următoare celei în care
a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate;

Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate datorat aceluiași buget local de către
contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 lei se plătește integral până la primul
termen de plată.
Impozitul datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se
plătește integral până la primul termen de plată

Neachitarea la termen a obligațiilor implică calculul de majorări – nivelul majorării de întârziere
este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pe fiecare
lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la
data stingerii sumei datorate inclusiv;

Bonificație – pentru plată cu anticipație a impozitelor datorate pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv se poate acorda bonificație de
până la 10%, stabilită prin Hotărâre de Consiliul Local;

RESTITUIRI – se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă păţită sau încasată
fără a fi datorată.

În cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligații restante,
restituirea/rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării potrivit Codului de
procedură fiscală.
ACTE NECESARE
CERERE DE RESTITUIRE - unde se specifică toate datele de identificare ale solicitantului,
modalitatea de plată, contul IBAN și banca

Acte necesare
- Documentul de plată în original (chitanță, ordin de plată etc.)
- Hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin care s-a soluționat cererea

de restituire a taxei de timbru;
- Copia actului de identitate;

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați legislația în vigoare.



PERSOANE JURIDICE - ACTE NECESARE

Declarația fiscală se depune personal sau de către împuternicit potrivit art.18 din Legea
207/2015, privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declarație se vor depune în copie și vor purta mențiunea „Conform
cu originalul” cu semnătura olografă a contribuabilului;

În cazul documentelor în altă limbă decât română, se depun copii ale documentelor
traduse în limba română de către un traducător autorizat;

CLĂDIRI –

Declarație Fiscală: formular tipizat Model 2016 ITL 002

ACT DE DOBÂNDIRE:

Transfer de proprietate:
Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de donație,

Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare, Titlul de
proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre judecătorească

Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului;

Clădiri nou construite
Autorizație de construire+ proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor SĂU proces

verbal de recepție privind stadiul lucrărilor;
Certificat de edificare/constatare a construcțiilor;

Clădiri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale,
date în concesiune, închiriere, date în folosință:

Hotărârea consiliului local privind darea în administrare sau folosință + procesul verbal de
predare primire;

Contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat;

Documentația cadastrală – unde este cazul
Copia Certificatului de înregistrare (CUI, CIF)



SCOATERE DIN EVIDENȚĂ CLĂDIRI –

Cerere

ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare, Titlul de
proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre judecătorească;

Demolare

Autorizația de demolare + proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor de desființare;
Certificat de la Direcția de Urbanism pentru cele neautorizate;

Copia Certificatului de înregistrare (CUI, CIF)

DECLARAȚII RECTIFICATIVE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI
– PERSOANE JURIDICE CA URMARE A EVALUĂRII

Înregistrarea rapoartelor de evaluare – valoarea impozabilă a clădirii de actualizează o dată la
3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, depus la
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință:

Declarația Fiscală: formular tipizat Model 2016 ITL 002
Raport de evaluare a clădirii
Documentele de proprietate a clădirii evaluate



TERENURI

LUARE ÎN EVIDENȚĂ TERENURI

Declarația fiscală – formular tipizat Model 2016 ITL -004;

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare, Titlul de
proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre judecătorească;

Terenuri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale,
date în concesiune, închiriere, date în folosință:

Hotărârea consiliului local privind darea în administrare sau folosință + procesul verbal de
predare primire;

Contract de concesiune, contract de închiriere, contract de comodat;

Documentație cadastrală – unde este cazul
Adresa Urbanism – privind modificare extravilan/intravilan;
Copia Certificatului de înregistrare (CUI, CIF)

SCOATERE DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

Cerere

ACT DE ÎNSTRĂINARE

Transfer de proprietate

Contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, Certificat de moștenitor, Act de
donație, Act de partaj, Contracte de fiducie, contracte de dare în plată, Dispoziție de retrocedare,
Titlul de proprietate, Proces Verbal de punere în posesie, Act de adjudecare, Hotărâre
judecătorească;



MIJLOACE DE TRANSPORT

LUARE ÎN EVIDENȚĂ MIJLOACE DE TRANSPORT

Declarație fiscală –

Formular tipizat – Model ITL2016 - 005 pentru stabilirea impozitului/taxei de
mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;

Formular tipizat Model ITL2016 - 006 pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de
transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor
fizice/juridice;

Formular tipizat – Model ITL 2016- 007 pentru stabilirea impozitului/taxei de
mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;

ACT DE DOBÂNDIRE

Transfer de proprietate

Contract de înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport – formular Tipizat Model 2016-
054, Contract de vânzare cumpărare, Factură fiscală, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie, Act de adjudecare,
Act de dobândire din străinătate.

Leasing financiar

Contract de leasing, contract de novație/cesiune
Proces verbal de predare primire a bunului

Certificat de înregistrare (CUI, CIF);
. Imputernicire- unde este cazul;

ALTE DOCUMENTE SPECIFICE

Certificat de atestare fiscală de la vânzător
Cartea de identitate a vehiculului emisă de RAR – original și copie
Adeverința emisă de RAR – pentru atestarea suspensie pneumatice, în cazul autovehiculelor

de peste 12 tone;
Actul de dobândire din străinătate – tradus în limba Română;
Actele de dobândire original + copii conform cu originalul;



SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Declarație fiscală – formular tipizat - Model ITL – 016 – Declarație pentru scoaterea din
evidență a mijloacelor de transport;

ACT DE ÎNSTRĂINARE

Transfer de proprietate

Contract de înstrăinare dobândire a unui mijloc de transport – formular Tipizat Model 2016-
054, Contract de vânzare cumpărare, Factură fiscală, Certificat de moștenitor, Act de donație,
Act de partaj, Hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie, Act de adjudecare,
Act de dobândire din străinătate.

Leasing financiar

Contract de leasing, contract de novație/cesiune
Proces verbal de predare primire a bunului

Certificat de înregistrare (CUI, CIF);
Imputernicire- unde este cazul;

TRANSFER DOSAR FISCAL ÎN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT

CERERE

- Documentul emis de Oficiul Registrului Comerţului privind schimbarea sediului social;
- Certificat de înregistrare – CUI – u noul sediu;

AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Declarație afișaj în scop de reclamă și publicitate
Declarație fiscală – Model 2016 ITL -014
Declarație fiscală – Model 2016 ITL -015

ACTE NECESARE: după caz

Certificat de urbanism
Schița panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătrați;
Actul de achiziție dacă este cazul
Certificat de înregistrare fiscală;



BILETE DE INTRARE LA SPECTACOL

Vizare/înregistrare bilete intrare spectacole

Cerere pentru înregistrare/vizare bilete, formular tipizat – 2 exemplare

Decontul de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole

Formular tipizat Model 2016 ITL- 017- 2 exemplare;

MODIFICĂRI ALE SEDIULUI SOCIAL

- Copia certificatului de înregistrare (CUI/CIF);

ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

Cerere – Model ITL2016 -010
Împuternicire – dacă este cazul

TERMENE DE PLATĂ

Impozit clădiri – în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă clădiri – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului;
Impozit teren – în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă teren – lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de
valabilitate a contractului;
Impozit mijloace transport - în două raţe egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv;
Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate: în două raţe egale, până la 31 martie și 30
septembrie inclusiv;
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate – până la data de 10 a lunii următoare celei în care
a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă și publicitate;

Impozitul pe spectacole – lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut
loc spectacolul;

Impozitul datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se
plătește integral până la primul termen de plată
Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate datorat aceluiași buget local de către
contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 lei se plătește integral până la primul
termen de plată.

Neachitarea la termen a obligațiilor implică calculul de majorări – nivelul majorării de întârziere
este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pe fiecare



lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la
data stingerii sumei datorate inclusiv;

Bonificație – pentru plată cu anticipație a impozitelor datorate pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv se poate acorda bonificație de
până la 10%, stabilită prin Hotărâre de Consiliul Local;

RESTITUIRI – se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă păţită sau încasată
fără a fi datorată

În cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligații restante,
restituirea/rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării potrivit Codului de
procedură fiscală.

ACTE NECESARE
CERERE DE RESTITUIRE - unde se specifică toate datele de identificare ale solicitantului,
modalitatea de plată, contul IBAN și banca

Acte necesare
- Documentul de plată în original (chitanță, ordin de plată etc.)
- Hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin care s-a soluționat cererea

de restituire a taxei de timbru;
- Copia actului de identitate;

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați legislația în vigoare.


