
ACTE NECESARE 

PENTRU SCĂDEREA DE LA PLATA TAXEI DE HABITAT 

PERSOANE FIZICE 

 

 

1. Declaraţie pentru scăderea de la plata taxei de habitat; 

2. Copie după actul de identitate al proprietarului; 

3. Copii după actele de proprietate ale persoanelor pentru care se cere 

scutirea la plată;  

4. Legitimaţia/carnetul de veteran de război, văduvă de război sau văduvă de 

veteran de război; 

5. Copie după certificatul de handicap - în cazul persoanelor cu handicap; 

6. Copie certificat de deces – în cazul persoanelor decedate; 

7. Adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să rezulte că 

elevul/studentul îşi urmează cursurile – în cazul elevilor/studenţilor care 

studiază în altă localitate decât cea de domiciliu; 

8. Adeverinţă de la unitatea de cazare (internat, cămin) a instituţiei de 

învăţământ din care să rezulte că elevul/studentul este cazat pe perioada 

anului şcolar/universitar; – în cazul elevilor/studenţilor care studiază în 

altă localitate decât cea de domiciliu; 

9. Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că persoana fizică este 

încadrată în muncă în lată localitate decât cea de domiciliu; 

10. Copie după contractul de închiriere – în cazul persoanleor care stau cu 

chirie la altă adresă decât cea de domiciliu; 

11. Dovada stabilirii reşedinţei / viza de flotant; 

12. Declaraţia pe propria răspundere a doi vecini identificaţi prin act de 

identitate şi CNP în situaţia în care nu pot fi prezentate adeverinţele de la 

locul de muncă – în cazul persoanlor fizice care lucrează în străinătate; 

13.  Declaraţia pe propria raspundere a doi vecini, identificati prin act de 

identitate şi CNP, prin care sa fie recunoscut faptul ca proprietatea este 

nelocuită sau neutilizată. 

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

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

căsătorie, etc.) – dacă este cazul. 

 

            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). 

 

 

 


