
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 972/29.XII.2015 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
Nr. 4.087 din 22 decembrie 2015 REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 
Nr. 2.069 din 22 decembrie 2015 

ORDIN 
privind aprobarea unui formular tipizat 

pentru activitatea de colectare a impozitelor 
şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, 

privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Tn temeiul prevederilor ari. 495 li!. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor ari. 10 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 
prevederilor ari. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, cu modificările şi complelările ulterioare, 

ministrul finanţelor publica şi vicaprim-ministrul, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin: 

Ari. 1.- (1) Se aprobă formularul tipizat pentru activitatea de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzut Tn anexă, după cum urmează: 

Nr. Denumirea Anexa crt. 

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe MODEL2016 1. clădirile rezidenţiale/ nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, ITL-001 aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se 
stabilesc, potrivit legii, de organele fiscale locale se codifică cu .Model 2016", grupa 
de litere "ITL" şi cifrele .001", care reprezintă elementele de identificare a 
formularului tipizat. 

Ari. 2. - (1) Tipărirea formularului prevăzut la ari. 1 se face cu respectarea 
strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin. 

(2) Organele fiscale locale, Tn condiţii de autonomie locală şi de eficienţă 
economică, pot opta pentru achizi~onarea formularului tipizat ori pot imprima acest 
formular utilizând sistemele informatice proprii. 

(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura 
publicarea formularului tipizat pe pagina respectivă, astfel rncat acesta să poală fi 
consultat şi imprimat de către contribuabili utilizllnd sisteme informatice proprii. 

Ari. 3. - Organele fiscale locale gestionează informaţiile din formularul 
prevăzut la ari. 1, depus de contribuabili. 

Ari. 4. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 
Ari. 5. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la Tndeplinire de către 

primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai 
comunelor. 

Ari. 6.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
şi intră rn vigoare la data de 1 ianuarie 2016. 

Ministrul finanţelor publice, 
Anca Dana Dragu 

Viceprim-ministru, 
ministrul dezvoltării regionale 

şi administraţiei publice, 
Vasile Dineu 
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ROMÂNIA 

STEMA UNITĂŢII ADMINISTRATIV-
Judeţul ........................................................ 

#UNITATEAIIUBDMZIUNEA ADIIINIITRATIV-TERII"ORIALl"b Model2016 
TERITORIALE ........................................................................................................... ITL- 001 

Codul de fnregistrare fiscalA: .................... 
Adresa de pofll electronică a organ ului fiscel: ........................................................ 

Numlrul de rol nominal unle 1 Raglstrul agricol Tipul: !volumul: 1 Poziţie: 
DECLARAŢIE FISCALA: Plml"RU ITAIIILJRU.IIIPOZilULUIITAXI!I Pl! CLADIRILI! ~DENŢlALI! U NI!RI!ZIDI!NŢlALI!U CU Dl!lnNAŢI! MIXTA AFLATI! IN PROPRII!TATI!A PI!RIOANELOR FIZICI! 

1. DATE DE IDENTlFICARE A CDNTRIBUABLULUI (In c.zul a 111111 mult dlo lr.l copropr18111rl aa compleblul o noul dlocl.,.lfa) 
1. Numele Codul de ldenllllcanlftacaJi Codul numllflc pereonal Număr de tnraglllll'arellllc:ali 

Prenumele 1 11 1 1 1 
NumArul 1111./lax -de paob!lflledronici snc:ta KNr. tCodpoştal 
Bloc Scara Etal 1 Apartament Locallataa JudaiJ,JIISaclorul ara K ColA propr1Milkl 

Adresa de 
INr.l 1~~~1 1 Bklcul 1 &Ara 1 1 Etaj 1 1 Ap. 1 11 L~Hakll 1 Sunt de acord ca actele administrative llecele 84-ml ne 

carespandenţA 
Strada co~~exduaiv la ad':u" fj pOfli eladronici 

2. Numele Codul da identificare fiacali "']Codul numeric paraonal mir da tnl'80iolhre ~at:ali 
Prenumele 1 11 1 1 1 
NumArul 1111../lax -de paob!leledronici snc:ta Nr. Cod PQtfal 
Bloc Scara 1 Etal 1 ADertament Locallakla JudeiUI/5IICIQrul ara 1 Colii DIODrleblla 

Adresa de 
INr.l 1 ~' pofllll 1 1 Bklcul 1 Scara 1 1 Etaj 1 1 Ap. 1 11 L~Hakll 

1 Sunt de acord ca actele administrative ftacale 84-ml fte 
Strada comunicata exclusiv la adresa ~Ofli eladronici 

ca,..;pandenţA DA D NU 
3. Numele Codul de identificare fiscali Codul numeric pononal Numit de tnregilftre fiocalll 

Prenumele 1 11 1 1 1 
Nurnlrul tel ./lax -deDaelllieledronici snc:ta NNr. Cod~l 
Bloc Scara Etai 1-.n&nt Localilakla Jud• t~Sadorul ara 1 Coti orooriatat. 

Adresa de 
INr., 1~~~1 1 Bklcul 1 &Ara 1 1 Etaj 1 1 Ap. 1 11 L~Hakll 1 Sunt da acord ca actele administrative ftacale -.I-mi ne 

careapandenţt 
Strade oamunical::Jaxdusiv la adresa ~POfli eledronici 

DA NU 
11. DATE DE IDENTFICARE A Tloi>UTERNICITULUI (Tmputemlcl- nu aekl tranamlelbll fltnceteazlla data re\IOcirl de cilre oantrlluabll aau la dela diiOIIBWI eceetula.) 

Numele Codul nume~c pareonel 
Prenumele 1 11 1 
NumArul 1111../lax - de ooatl eledrcJrjci 1 Strada 
Nurnlr Cod rx*el 11 Blocul Sc:era Ele 1 Apartsment 1 Looalltele Judelui/Seckllul ara 
II.Adrwa .a -rtllaaonlrl...,_ulul 1 
Tn ...... decit Romlnle 

IV. DATELE CLADIRII NECESARE STABILIRIIIIIPOZITlJLIItiTAXEI DATORAT/A PE CLADIRI REZIDENŢlALE 1 Nr. act 1 
dablndlno: 

1 Data 
doblndlrtl: 1 ::::-- adllzllht 1 

Beneficiez de scutire/reducere de la plata Impozitului pa clădire 1 DA D NUD 1 Cota: 1 1 In calitate da: 

Strada 1 Nr. 1 Bloc 1 1 Scara 1 Etaj 1 1~1 1 An construire 1 bloc cu mal mult da 3 ataJ- fi 8 apartemant. 1 DAD NUD 

Clldlrl Construcţii ~nexe Construcţii!~ subrlol, demlsol, m~nArdl 
A. Cl~dire cu cadre din beton B. Cl~dlre cu pereţii exterlorl din C. Cl~dlre-anexll cu cadre din D. Cl~dlre-aned cu pereţii E. Tn cazul contribuabilului care F. Tn cazul contribuabilului care deţine 
armat sau cu pereţi exteriari lemn, din piatră naturală, din beton armat sau cu pereţi exteriori din lemn, din piatră deţine la aceeaşi adresă încăperi la aceeaşi adresă încăperi om plasate la 

Specificaţii 
din clrllmldl arsi sau din clrllmldl nearsl, din vllltucl sau exterior! din clrllmldl arsi sau naturali, din clrllmldl nearsl, amplasate la subsol, demisol subsol, la demlsol şi/sau la mansardA, 
orice alte materiale rezultate din orice alte materiale nesupuse din orice alte materiale rezultate din vlltiucl sau din orice alte şi/sau la mansardl, utilizate ca utilizate tn alte scopuri dedt cel de 
fn urma unui tratament unui tratament termic şi/sau fn urma unui tratament termic materiale nesupuse unui loc;uinţl, Tn oricare dintre tipurile loc;uinţl, Tn oricare dintre tipurile de 
termic şi/ sau chimic chimic şi/sau chimic tratament termic şi/sau chimic de cllldlrl prevlzute la llt. A-O cllldlrl prevllzute la llt. A-D 

Condiţiile de dotare cu instalaţii de apă Da instalaţii de apă Da instalaţii de apă Da instalaţii de apă Da instalaţii de apă Da instalaţii de api canalizare Da 
Instalaţii de apa canallzare electrice ~ canallzare electrice D canallzare electrice D canallzare electrice D canallzare electrice D electrice tnclllzire r---0-
canalizare, electrice încălzire (condiţii Nu încălzire (condiţii Nu încălzire (condiţii Nu incAlzire (condiţii Nu indlzire (condiţii Nu (condiţii cumulative) Nu 

cumulative) D cumulative) D cumulative) D cumulative) D cumulative) D D 
Suprafaţa utili (m ) 

Suprafaţa construiti 
desnşuratl (m') 

Tabelul da maiaua ae complataoml lnclualv pentru clădl~la cu daatlnaţle agrlcolil. 

*)Anexa este reprodusA fn t.acsimil. 
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V. DATELI! CLADIRI NECESARE ITAIIIURII .. POZIT\JLUIITAXEI DATORAT/A PE CLADIRI NEREZIDI!NŢW.E aflllllt in proprilltatN p-elor fizice 

S1rada 1 1 Nr. 1 1 Bloc 1 1 Scara 1 1 Etaj 1 1 Ap. 1 1 An construire 1 1 bloc cu mei mult de 3 etaje fl8 apartamente 1 DAD 

Suprafaţa clAdirii: J utlll ................... m' j construiti! desfllşuratl .................... m' 

a) raport de evaluare inkxmil de un evalualor aulorizal in ultimii 5 b) clădiri nou-construite, in ultimii 5 ani anteriori anului de r11f11rinjă c) clădiri dobândile în ultimii 5 ani anteriori anului de 111ferinjă 
ani anteriori anului da referinţă 
Valoarea clAdirii (lei) 

1 
Valoarea ftnall a lucrlrilor de construclll (lei) 

1 
Valoarea din actul de proprietate (lei) 

Dată 'Tntocminl raport 
1 

Dată fniDcmiru proces-verbal de recepţie 
1 

Dată Tncheiere act de dobandire 

persoană fizlca nu deţine informaţiile necesare completării punctului V completează informaţiile de la punctul 1 V ş 
olograf faptul că utilizeazi clidirea tn scop nerezidenţial: 

16 

1 

1 

NU D 

- - • - & - •• -- - -

1 VL In cuuJ. tn eare clidlrea este utiJlzatl t. scop mixt (rezldm~ fl nerezl.dm~), Iar SUPRAFEŢELE ru1 l'lli~IMITAI J!>, amllCl se COIIIJI.Ieteaza .. moa corespuuamr pe1- 1 v, rapecuv v oe mm. IUL 1 

vn. In cuuJ. in care clidirea este utilizati in sc:op mirt (rezidmţial fi nereD.d.enţial), iar SUPRAFEŢELE NU POT FI DELIMITATE, attmci contribuabibll bifea.zi litoaţia in care se afli: 
a) D La adresa poştală a clldirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfişoari nicio activitate economică. 

fn ace11t caz, contnbuabilul completează punctul IV şi consemru::ază olograf pe proprie răspundere acest fapt pe rândul următor. 

jZ::J 
b) D La adresa poştală a clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoari activitate economici, iar cheltuielile cu utilităţilc smrt in sarcina operatorului economic. In acest caz, 
contn"buabilul completează punctul V. 

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (S) din Legea nr. 2071201 S privind Codul de procedură fiscală, cu modificBrile şi complctările 
ulterioare, după cum mmează: 

! .................................................................... 4 .................................................................... ? ................................................................... . 
2 .................................................................... 5 .................................................................... 8 ................................................................... . 
3 .................................................................... 6 .................................................................... 9 ................................................................... . 

Sub uncţlunl• aplicat. fapta~ da fals tn act. publica, daclar ci: 
1. datele inacriM in p111Z8ntul formul.-, precum fi orica docurntHite 1111uate d•puaa de miM sunt corec:te fi completa, conforrnll cu realitatea; 

2.. ln cazulln c:an~ lnWrvln modificări privind altua1Ja jwtdlcă a contribuabilului ori a bunului irnpcmlbilltaxabll, mi oblig si dapun o noul cleclanaţia tlscali can1 si nrn.cte realitatea, ln tarmen de 30 de 
zle de la apariţia situaţiei respective. 
Posed ackJI da idantilala ITIPU. 1 !&aria 1 1 numărul 1 1 alibaral da 1 1 La dela da 1 
Semnătura conbibuabllului 1 1 Semnătura Tmputamlcitului 1 
Oala senmării 1 1 ln aceat tip de chenar cornpiMuzi conlribumilul aau imput.micitul aeMtuill. 

Tn cazul tn care conbibuabilul nu poate citi sau scrie, declara~a fiacalllae completeazA de o peraoanll agreati de clltre acesta, care Ti va citi integral con~nulul declara~ei fiacale Ji va semna pentru confonnitate. 

Data şi semnătura 1 1 Data de identificare ale BCMtai pa111011ne: 

11 Posed ackJI da idantilala 1 TIPUL 1 ~1 1 numArul! 1 eliberat de 1 1 

Tn ""t tlp de ehenar eompllltaPi organul ftac:elloc:el 
Prenumele şi numele 

Zone In cadn.lllocalltlţii 1 1 Rangulloc:elltltll 1 
SemnAtura Data semnArii 
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