Nr. de înregistrare la organul fiscal ..................../..................20.......

Declaraţia fiscală/Decizie de impunere
pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice,
depusă pentru dobândire mijloace de transport, modificare, (se înscrie anul)

Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prin vânzare/cumpărare/achiziţionare
prin contract de leasing următoarele mijloace de transport:
•
mijloace de transport cu tracţiune mecanică (tabel 1)

Secţiunea I

Secţiunea II

Nr.
crt.

Marca şi tipul

Data
dobândirii

Serie şasiu

Serie motor

Capacitate
cilindrică

Impozit datorat stabilit de organul
fiscal

Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusi
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
1.
2.
3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3
1.
2.
3.
Autobuze, autocare, microbuze
1.
2.
3.
Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producşie internă
1.
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Contribuabilul/Împuternicit ......................................................................., CNP ...............................,
ROMÂNIA
B.I./C.I./C.I.P. Serie ... nr. ....................., judeţ ........................., loc. ........................................... cod
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
poştal ................. sector ...., str. ................................................., nr. ...., bloc .... scara .... etaj .... ap. ....
tel. .......................... fax .................................., adresă de e-mail ..............................................
Denumirea compartimentului de specialitate
Contribuabilul
.................................................................................................,
Codul
de
identificare
fiscală ........................... , judeţ .......................... loc. ......................... cod poştal ...................... sector .....,
str. ..............................................., nr. ....., bloc .... scara .... etaj .... ap .... tel. .......................... Codul de identificare fiscala: ...........................................
fax ..............................................., adresă de e-mail .........................................., Înregistrat la registrul comerţului Adresă/Cont IBAN/tel/fax
Nr. ............/data elib. ......../200...
................................................................. la nr. ............................, cont IBAN ..................................................., Nr. rol nominal unic ...............................
deschis la .......................................................................

16

Anexa nr.5
Model 2006 ITL - 005

Secţiunea II din tabelul I se completează de organul fiscal. În caz de emitere a
deciziei de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal.

Remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2)
Secţiunea I

Secţiunea II

Nr.
crt.

Marca şi tipul

Data
dobândirii

Serie şasiu

Serie motor

Capacitate
cilindrică

Impozit datorat stabilit de organul
fiscal

Perioada pentru care se stabileşte şi termenele de plată

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.

Contribuabilul întocmeşte declaraţia în două exemplare şi anexează la prezenta
un set de copii ale documentelor de dobândire a dreptului de proprietate, certificate de
conformitate cu originalul de către organul fiscal.
Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele
consemnate de mine în secţiunea I din tabelul 1, respectiv în secţiunea I din tabelul 2
corespund realităţii.
Subsemnatul,
....................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
L.S. în cazul persoanelor juridice
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume ..............................................., CNP ............................. B.I./C.I.P./C.I. serie ...... nr. ...........
Semnătura contribuabil .................................
Data ......../...../......... sau
Nr. si data confirmării de primire
.........................................................................................

Secţiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de
impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal.
În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi
completările ulterioare şi a H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală se stabilesc obligaţiile
de
plată
faţă
de
bugetul
local
al
comunei/oraşului/municipiului/sectorului
.................................:
în
cuantum
de .................................... lei RON (se cumulează creanţele fiscale stabilite în tabelele de
mai sus).
Pentru neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii
pânî la data plăţii.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu ân condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Conducătorul organului fiscal,
.......................................................
(prenume, nume şi ştampilă)
Întocmit azi data ...........................
.......................................................
(funcţia, prenume şi nume)

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia
datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură fiscala, D.V.B.L. Sector 2 colectează şi stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt
dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în
care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor
incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate alea
acestei acţiuni.

Denumirea exactă a angajatorului/casa de pensii ...................................................................... Denumirea băncii/sucursalelor .........................................................................
Adresa angajatorului/casă de pensii ......................................................................................................................
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2.
3.
Tractoare înmatriculate
1.
2.
3.
Motociclete, motorete, scutere şi ataşe
1.
2.
3.

