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ANEXĂ*1) 
la declara ţia fiscal ă/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei 

pe cl ădiri - persoane juridice 
 
    Subsemnatul, nume ............ prenume ........ ..., cu 
domiciliul/reziden ţa în ţara ............., identificat prin CNP/NIF 
............., în calitate de reprezentant legal/îm puternicit conform actului 
de împuternicire nr. ......... din data de ........ .., declar c ă persoana 
juridic ă cu denumirea ............, sediul în statul de rez iden ţă fiscal ă 
..........., ora ş ....................., strada .......... nr. ....,  cod 
poştal .........., codul de identificare fiscal ă în România ........., num ăr 
de identificare fiscal ă în statul de reziden ţă ..........., cod TVA în statul 
de reziden ţă fiscal ă ..........., începând cu data de .../.../...., pri n actul 
nr. ...../...... din ...../....., emis de ......... . la data de .........., a 
dobândit/înstr ăinat o cl ădire situat ă comuna/ora şul/municipiul ............., 
satul/sectorul ......................, str. ....... ............ nr. ...., bl. 
...., sc. ...., et. ..., ap. .... . 
    Pentru cl ădirea sus-men ţionat ă, persoana juridic ă menţionat ă este/a fost: 
                 _ 
proprietar unic |_|; coproprietar cu cota-parte de ....... . Ceilal ţi 
coproprietari sunt: ............................ . 
                                                  _                _ 
    Destina ţia cl ădirii: reziden ţial ă (locuin ţă) |_|; comercial ă |_|; 
             _             _           _ 
industrial ă |_|; agricol ă |_|; altele |_|. 
                                                           _ 
    Modul de dobândire/înstr ăinare a cl ădirii: construire |_|; 
                   _                _              _            _ 
vânzare-cump ărare |_|; expropriere |_|; mo ştenire |_|; dona ţie |_|; partaj 
                          _           _ 
(ie şire din indiviziune) |_|; altele |_|. 
    Valoarea cl ădirii la data dobândirii/înstr ăin ării: moneda ........; 
valoarea de achizi ţie/înstr ăinare .............; valoarea de construire 
...............; valoarea de asigurare ............ ....; valoarea de 
expropriere ..............; valoarea de fuziune ... ...............; valoarea 
de divizare .................; alt ă valoare ................ 
    Prin semnarea prezentei am luat cuno ştin ţă c ă declararea necorespunz ătoare 
a adev ărului se pedepse şte conform legii penale, cele declarate fiind corec te 
şi complete. 
 
    Data ......  Numele şi prenumele ........  Semn ătura olograf ă ............  
 
------------ 
    *1) Informaţiile prevăzute de prezentul formular sunt completate numai dacă 
sunt cunoscute de contribuabil ca urmare a documentelor pe care le deţine la 
momentul completării. 
 


