ITL-006
- faţă NR. DE ROL NOMINAL UNIC:
FUNCŢIONARUL PUBLIC

Înregistrată sub nr. .... din ... /.. 20 ... la
compartimentul de specialitate al autorităţilor
administraţiei publice locale din raza
administrativ-teritoriale unde se află domiciliul
contribuabilului

...............................
(prenumele şi numele)

DECLARAŢIA DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
datorată în temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal
Subsemnatul ............................................, identificat prin actul de identitate ......, seria
......, nr. ......... şi codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , domiciliat în ROMÂNIA/
........, judeţul ........., codul poştal .......... - comuna/oraşul/municipiul ...................., satul/sectorul
......, str. ......................................., nr. ...., bl ...., sc. ...., et. ...., ap ....., declar că începând cu
data de ..... / ..... 20 ..... am dobândit mijlocul de transport prin actul nr. ........ din ..... / ..... 20 .....
(copie anexată) având următoarele caracteristici:
Tipul:

Capacitatea cilindrică: cm3

Masa maximă autorizată: tone

Capacitatea în cazul remorcilor/semiremorcilor/
rulotelor: tone

Numărul de identificare:

Seria motorului:

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut: Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie: -

se înscrie "DA" sau "NU"

se înscrie "DA" sau "NU"

Pot fi contactat telefonic: acasă ............ / serviciu ........... sau mobil ................. .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
...................... (data declarării)
---------- aici se taie ----------

......................... (semnătura autografă)

ROMÂNIA
Judeţul ...................................
PRIMĂRIA .................................
Nr. ..... din ..... / ........... 20 .......
Nr. rol nominal unic: ...................

PROCESUL-VERBAL

pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice
Având în vedere prevederile Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal şi declaraţia de
impunere efectuată de către d- ....................................... identificat prin actul de identitate.......
seria...... nr........ şi codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor al mijlocului de
transport cu următoarele caracteristici:
Tipul:

Capacitatea cilindrică: cm3

Masa maximă autorizată: tone

Capacitatea în cazul remorcilor/semiremorcilor/
rulotelor: tone

Numărul de identificare:

Seria motorului:

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut: Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie: -

se înscrie "DA" sau "NU"

se înscrie "DA" sau "NU"

se stabileşte taxa anuală în sumă de .......... lei, iar taxa corespunzătoare pe anul în curs, pentru
perioada 1/ ... /20 .... - 31/12/20 ...... în sumă de ........ lei, care se repartizează în sume egale la
termenele de plată, astfel: 15 martie: .......... lei, 15 iunie: ........... lei, 15 septembrie: .......... lei şi
15 noiembrie: ........... lei.
FUNCŢIONARUL PUBLIC
LS.

................................
(prenumele şi numele) s.s.

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

Am primit un exemplar,
(semnătura autografă a declarantului)

NOTĂ: Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică,
precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculului, chiar dacă acestea
circulă în combinaţie.
- Această parte se detaşează şi se înmânează contribuabilului sub semnătura sa -

