Înregistrată sub nr..... din... / .../ 20...
La organul fiscal local din raza administrativ-teritorială unde se află situate terenurile.
Funcţionarul Public

.............................
S.S.

Anexa nr. 3
Model 2016 ITL – 003

DECLARAȚIE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Rol Nominal Unic

I . D ATE DE I DE N TI FIC AR E A CONTRIBUABILULUI
Cotă
proprietate

Numele

Cod de identificare fiscală  Cod numeric personal  Număr de înregistrare fiscală

Prenumele
Domiciliu
Strada

Codul
poștal

Nr

Blocul

Scara

Etaj

Adresa de poștă electronică

Telefon

Ap.

Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie
comunicate exclusiv la adresa de poștă electronică

Localitate

DA 

Județ/Sector

Adresa corespondenta

Județ/Sector

Localitatea

Țara

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI (Împuternicirea nu este transmisibilă și încetează la data revocării de către contribuabil sau la data decesului acestuia.)
Numele
Prenumele
Numărul tel./fax
Adresa de poștă electronică
Număr
Cod poștal
Blocul
Scara
III. Adresa de rezidență a contribuabilului în alt stat decât România

NU 

Țara
Cod poștal

Cod numeric personal

Strada
Etaj

Apartament

Județul/Sectorul

Localitate

1. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în
.....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr.... ........, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL
NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ………………………………………………………………………………………………………………
2. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobând it/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL
NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ………………………………………………………………………………………………………………
3. începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în
.....................................................................satul / sectorul .................................., str . ........................................., nr............, înregistrat în REGISTRUL AGRICOL
NR.................., cota de proprietate …………., coproprietari: ………………………………………………………………………………………………………………

Țara

folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA
folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA
folosinţă un teren situat în comuna/oraşul/municipiul
20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA

Intravilan ( I )
extravilan ( E )

Fâneaţă

Păşune

Terenuri
cu
construcţii

Arabil

Nr. Crt.

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, in m2
Parcela / adresa
unde este situat
terenul

Livadă

Vie
Intrat pe
rod

Neintrat
pe rod

Intrat pe
rod

Neintrat pe
rod

Pădure
Până în 20 de
ani/cu rol de
protecţie

Terenuri cu ape
Peste 20 de ani

Cu amenajare
piscicolă

Fără amenajare
piscicolă

Drumuri şi căi ferate
Liber

Ocupat

Terenuri
neproduct.

Rang
localit

Z
O
N
A

1
2
3

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ................................................. ..............
Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
după cum urmează:
1………………………………………………………….. 2………………………………………………………….. 3…………………………………………………………..

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data ............................................
Prenumele şi numele.................................................................
Semnătura olografă..........................................

