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CLĂDIRI REZIDENŢIALE – cu destinaţia de locuinţă 

 

 

1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile 

rezidenţiale/nerezidenţiale/mixte aflate în proprietatea PF – Model 2016 - 

ITL-001; 

2. Actul de dobândire al imobilului – copie/original; 

3. Certificatul de performanţă energetică a clădirii – copie; 

4. Extras de carte funciară, Plan de amplasament, Fişa bunului imobil, după caz 

– copie/original; 

5. Anul construirii reiese din: 

  procesul verbal de recepţie finală, 

     sau 

 certificatul de atestare a edificării construcţiei, 

     sau 

 declaraţie notarială 

6. Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original şi 

copie; 

7. Delegaţia/împuternicirea şi cartea/buletinul de identitate a 

delegatului/imputernicitului, după caz; 

8. Dovada calității de moştenitor/prezumtiv moştenitor sau a gradului de 

rudenie (certificat de moştenitor,  certificat de naştere, certificat de căsătorie, 

etc.) – dacă este cazul. 

 

NOTĂ: Termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire 

   Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 

sau a taxei pe clădiri. 

            Toate copiile după documente vor fi certificate „Conform cu 

originalul” sub semnătură de către deponent (Art. 64 alin. 5 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 

 

 



CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE – destinate activităţilor economice 

1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile 

rezidenţiale/nerezidenţiale/mixte aflate in proprietatea PF – Model 2016 - 

ITL-001; 

2. Actul de dobândire al imobilului – copie/original; 

3. Certificatul de performanţă energetică a clădirii – copie; 

4. Planurile/schiţele cadastrale – copie/original; 

5. Valoarea impozabilă poate fi din:  

 raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat întocmit în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă,  

     sau 

 procesul verbal de recepţie finală din care reiese valoarea clădirii, în 

cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă, 

     sau 

 actul de dobăndire al imobilului, în cazul clădirilor dobândite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, din care reiese valoarea 

clădirii; 

6. Destinaţia clădirii reiese din: autorizaţii de construire, contracte de 

închiriere, contracte de comodat, etc; 

7. Anul construirii reiese din: 

  procesul verbal de recepţie finală, 

     sau 

 certificatul de atestare a edificării construcţiei, 

     sau 

 declaraţie notarială 

8. Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original şi 

copie; 

9. Delegaţia/împuternicirea/procura şi cartea/buletinul de identitate a 

delegatului/imputernicitului/procuratorului, după caz. 

10. Dovada calității de moştenitor/prezumtiv moştenitor sau a gradului de 

rudenie (certificat de moştenitor,  certificat de naştere, certificat de căsătorie, 

etc.) – dacă este cazul. 

 

NOTĂ: Termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire 

   Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 

sau a taxei pe clădiri. 

            Toate copiile după documente vor fi certificate „Conform cu 

originalul” sub semnătură de către deponent (Art. 64 alin. 5 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 



 

CLĂDIRI MIXTE (locuinţă + spaţii utilizate în scop economic) 

 

1. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile 

rezidenţiale/nerezidenţiale/mixte aflate în proprietatea PF - Model 2016 - 

ITL-001; 

2. Actul de dobândire al imobilului – copie/original; 

3. Certificatul de performanţă energetică a clădirii – copie; 

4. Pentru delimitarea suprafeţelor se solicită, după caz:  

 contractul de închiriere/comodat, în care se precizează suprafaţa 

transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice;  

 autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind 

schimbarea de destinaţie a clădirii;  

 raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidenţiate distinct 

suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial;  

 planurile/schiţele cadastrale;  

 orice documente doveditoare;  

 declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la 

organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare; 

5. Cărţile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original şi 

copie; 

6. Delegaţia/împuternicirea şi cartea/buletinul de identitate a 

delegatului/imputernicitului, după caz. 

7. Dovada calității de moştenitor/prezumtiv moştenitor sau a gradului de 

rudenie (certificat de moştenitor,  certificat de naştere, certificat de căsătorie, 

etc.) – dacă este cazul. 

 

 

NOTĂ: Termen de declarare - 30 de zile de la data actului de dobândire 

   Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 

sau a taxei pe clădiri. 

            Toate copiile după documente vor fi certificate „Conform cu 

originalul” sub semnătură de către deponent (Art. 64 alin. 5 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală). 
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