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Acte necesare

1. Declarare și impunere clădiri

 Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul
persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016

 Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb,
hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor,
act de adjudecare etc.

 Act de identitate pentru toti proprietarii;
 Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) - Descarca formular

ITL104/2010

Cladiri nou construite

 Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul
persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016

 Autorizatia de construire;
 Proces Verbal Receptie;
 Regularizare taxa;
 Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de

construire - Descarca formular ITL068/2009
 In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul

prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat
prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de
receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor ;

 Act de identitate pentru toti proprietarii;
 Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) - Descarca formular

ITL104/2010

http://www.ditl3.ro/media/20551/1-declaratie-cladiri-rezidentiale-nerez-mixt-ITL-0012016.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20554/2-Declaratie-speciala-de-impunere-ITL-1042010.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20554/2-Declaratie-speciala-de-impunere-ITL-1042010.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20551/1-declaratie-cladiri-rezidentiale-nerez-mixt-ITL-0012016.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20557/3-dec-privind-val-reala-a-lucrarilor-executate-ITL-0682009.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20554/2-Declaratie-speciala-de-impunere-ITL-1042010.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20554/2-Declaratie-speciala-de-impunere-ITL-1042010.pdf
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2. Declarare si impunere teren

 Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul
persoanelor fizice - Descarca formular ITL003/2016

 Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice
alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca
nu este emis titlul de proprietate / act de vanzare-cumparare / certificat de
mostenitor, etc.

 Act de identitate pentru toti proprietarii.

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

 Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale
 Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si

irevocabila, etc.
 Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare);
 Actul de identitate.

http://www.ditl3.ro/media/20560/4-declaratie-teren-pf-ITL0032016.pdf
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4. Declarare si impunere mijloace de transport

 Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de
transport detinute de persoanele fizice:

o Miloace de transport - Descarca formular ITL005/2016
o Miloace de transport peste 12 tone - Descarca formular ITL006/2016
o Miloace de transport pe apa - Descarca formular ITL007/2016

 Actul de dobandire (ex.: contract de vanzare - cumparare / factura fiscala /
act de donatie etc, acte înregistrate în REMTII la primăria în raza
căruia domiciliază vânzătorul), tradus în limba romana (acolo unde este
cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala

 În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură
emisă de un operator economic din România sau din alt stat,
precum şi în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat
decât România pe baza altor documente emise din statul de
provenienţă, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local
de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale
documentelor certificate «Conform cu originalul», precum şi cu
menţiunea «Documentele anexate sunt corecte şi complete,
conforme cu realitatea», sub semnătura contribuabilului, iar în
cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, şi copii
ale documentelor traduse în limba română de către un traducător
autorizat.

 Actul de identitate;
 Cartea de identitate;
 Fisa de inmatriculare;
 Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste

sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa
cu masa totala de peste 12 tone;

http://www.ditl3.ro/media/20566/6-declaratie-mijloace-de-transport-ITL0052016.pdf
http://www.ditl3.ro/media/4870/8-Declaratie-fiscala-pt-stab-impozitului-pe-mijl-de-transp-pe-apa-PF-PJ.pdf
http://www.ditl3.ro/media/4867/7-Declaratie-fiscala-pt-stab-impozitului-auto-peste-12-tone-PF-PJ.pdf
http://www.ditl3.ro/media/4867/7-Declaratie-fiscala-pt-stab-impozitului-auto-peste-12-tone-PF-PJ.pdf
http://www.ditl3.ro/media/4867/7-Declaratie-fiscala-pt-stab-impozitului-auto-peste-12-tone-PF-PJ.pdf
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5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

 Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport - Descarca
formular ITL016/2016

 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarca formular
ITL010/2016

 Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare;
 Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform

OUG 189/2005, art.6;
 Actul de identitate;

6. Transfer auto

 Cerere transfer
 Copie Carte identitate auto;
 Copie C.I./B.I cu domiciliul actual.


7. Eliberare certificat de atestare fiscala

 cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice -
Descarca formular ITL 010/2016

 actul de identitate;
 certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului

fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru

certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul
testamentul;

 imputernicire in original sau copie legalizata.

http://www.ditl3.ro/media/20575/9-Declaratie-pentru-scoaterea-din-evidenta-a-mijloacelor-de-transpport-ITL0162016.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20575/9-Declaratie-pentru-scoaterea-din-evidenta-a-mijloacelor-de-transpport-ITL0162016.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20578/10-cerere-certificat-fiscal-ITL0102016-.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20578/10-cerere-certificat-fiscal-ITL0102016-.pdf
http://www.ditl3.ro/media/20578/10-cerere-certificat-fiscal-ITL0102016-.pdf
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Domnule Primar,

Subsemnatul(a) ______________________cu domiciliul stabil in__________

str. ___________________, nr.___, bl.___, sc.___, ap.___, et.___, BI/CI seria___,
nr.___________, eliberat de _____________________la data
de_______________,CNP_______________________, tel._______________,
adresa de email___________________, va rog sa aprobati transferul dosarului
mijlocului de transport (autoturism, motocicleta) de la vechiul meu domiciliu din
Gheraesti, str.________________, nr._____la Primaria localitatii unde mi-am
stabilit domiciliul mai sus mentionat.

Declar ca am achitat la zi impozitul pe mijlocul de transport si nu am alte
datorii la bugetul local.

Data, Semnatura,
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