
 
            

                                                                                                      ROMÂNIA 

                                                                                                   Comuna Giroc  

                                                                                            Birou Impozite şi Taxe 
 

Codul de identificare fiscală: 5390613                                                                                                                                        Nr. ______________/din ____/____/20___ 

Adresă: str. Semenic, nr. 54 

Tel:  0256.395.648 

Fax: 0256.395.798  
Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate .... ............., seria.........., nr. ................................. si codul numeric personal 

.............................................................,domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul . ..........................., codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna .......................... .... 

satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr............, bl. ...... ....., sc........., et........, ap........., declar că: 

       1.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sec torul .................................., str. ........................................., nr............,  înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  

       2.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., n r............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR..................,  

       3.  începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în 

comuna/oraşul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .............. ...................., str. ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL 

..........., VOL ........., POZITIA NR.................. 
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                   Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................. .................................. 

Sunt de acord ca actele administrative fiscale sa-mi fie comunicate exclusiv la adresa de po ta electronica. 

Anexez la prezenta declara ie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile  i 

completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: 

1………………………………………………………….. 4………………………………………………………….. 7………………………………………………………….. 

2………………………………………………………….. 5………………………………………………………….. 8………………………………………………………….. 

3………………………………………………………….. 6………………………………………………………….. 9………………………………………………………….. 

Prin semnarea prezentei am luat la cunostin a ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete. 

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

               

Model 2016 ITL – 003 

DECLARATIA FISCALĂ 

pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, 

 


