
Contribuabilul/împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., 
B.I./C.I./C.P.I. serie … nr. …………….., judeŃ .................. loc. ........................... cod poştal 
....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. 
............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………  
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală…....................., judeŃ 
.................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ 
nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 
…………………………………, înregistrat la registrul comerŃului ...................... la nr. ........................... 
., cont IBAN …………………………………….., deschis la ……………………………………… 

ROMÂNIA 
Comuna/Ora şul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 
Codul de identificare fiscală:…………. …………… 
 Adresă/Cont IBAN/tel/fax 
Nr. rol nominal unic ……………………..                        Nr........../data elib.…/200.. 

Nr. de înregistrare la organul fiscal ………./……20….. 

DeclaraDeclaraDeclaraDeclaraŃŃŃŃieieieie    fiscfiscfiscfiscalalalalăăăă/Decizie de impunere/Decizie de impunere/Decizie de impunere/Decizie de impunere    
 pentru stabilirea    impozituluiimpozituluiimpozituluiimpozitului    pepepepe    mijloacelmijloacelmijloacelmijloaceleeee    de transport de transport de transport de transport pe appe appe appe apăăăă    în cazul contribuabililor persoane persoane persoane persoane ٱfizicefizicefizicefizice////ٱjuridicejuridicejuridicejuridice    

depusă pentru ٱdobândire mijloace de transport, ٱmodificare, (se înscrie anul) 

 Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit următoarele 
mijloace de transport pe apă: 
 

SecŃiunea I SecŃiunea II 
Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.crt.crt.crt.    

Marca Marca Marca Marca şşşşi tipuli tipuli tipuli tipul    Data dobândiriiData dobândiriiData dobândiriiData dobândirii    IIIImpozit datoratmpozit datoratmpozit datoratmpozit datorat    
sssstabtabtabtabilit de organul fiscalilit de organul fiscalilit de organul fiscalilit de organul fiscal    

Perioada pentru care se stabilePerioada pentru care se stabilePerioada pentru care se stabilePerioada pentru care se stabileşşşşte te te te şşşşi termenele de i termenele de i termenele de i termenele de 
platplatplatplatăăăă    

Luntre, bLuntre, bLuntre, bLuntre, băăăărci frci frci frci făăăărrrrăăăă motor, folosite pentru pescuit  motor, folosite pentru pescuit  motor, folosite pentru pescuit  motor, folosite pentru pescuit şşşşi uz   personal                                                           i uz   personal                                                           i uz   personal                                                           i uz   personal                                                               
1.     
2.     

BBBBăăăărci frci frci frci făăăărrrrăăăă motor, folosite în al motor, folosite în al motor, folosite în al motor, folosite în alte scopurite scopurite scopurite scopuri    

1.     
2.     

BBBBăăăărci cu motor                                                    rci cu motor                                                    rci cu motor                                                    rci cu motor                                                        
1.     
2.     

Nave de sport Nave de sport Nave de sport Nave de sport şşşşi agrementi agrementi agrementi agrement    
1.     
2.     

Scutere de apScutere de apScutere de apScutere de apăăăă                                                                                                                                                                                                                    
1.     
2.     

Remorchere Remorchere Remorchere Remorchere şşşşi împi împi împi împingingingingăăăătoare:toare:toare:toare:    
  Data Data Data Data 

dobândiriidobândiriidobândiriidobândirii    
până la 
500 CP 
inclusiv 

peste 500 CP 
şi până la 
2.000 CP 
inclusiv 

peste 2.000 CP 
şi până la 4.000 

CP inclusiv 

peste 
4.000 
CP 

  

1.         
2.         
3.         

Stema unităŃii 
administrativ--

teritoriale 

Anexa nr. 6Anexa nr. 6Anexa nr. 6Anexa nr. 6    
Model 2006 ITL 006 



Vapoare Vapoare Vapoare Vapoare ----    pentru fiecare 1.000 tdw sau fracpentru fiecare 1.000 tdw sau fracpentru fiecare 1.000 tdw sau fracpentru fiecare 1.000 tdw sau fracŃŃŃŃiune din acesta   iune din acesta   iune din acesta   iune din acesta                       
1.  Data Data Data Data     

dobândiriidobândiriidobândiriidobândirii    
Capacitate tdw Nr. fracŃii   

2.       
3.       

Ceamuri, Ceamuri, Ceamuri, Ceamuri, şşşşlepuri lepuri lepuri lepuri şşşşi barje fluviale:i barje fluviale:i barje fluviale:i barje fluviale:    
1.  DataDataDataData    

dobândiriidobândiriidobândiriidobândirii    
cu capacitatea 
de încărcare 
până la 1.500 
tone inclusiv 

cu capacitatea de 
încărcare de peste 

1.500 tone  
şi până la 

3.000 tone inclusiv                                               

cu capacitatea 
de încărcare de 

peste 3.000 
tone 

  

2.        
3.        

Motociclete, motorete, scutere Motociclete, motorete, scutere Motociclete, motorete, scutere Motociclete, motorete, scutere şşşşi atai atai atai ataşşşşeeee    
1.        
2.        
3.        

SecŃiunea II din tabelul 1 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei de 
impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal 

 
Contribuabilul întocmeşte declaraŃia în două exemplare şi anexează la prezenta un set de copii 

ale documentelor de dobândire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de 
către organul fiscal. 

 Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, precum şi datele consemnate 
de mine în secŃiunea I din tabelul 1, corespund realităŃii  

           
                       Subsemnatul, 
    …………………………………………… 
        (numele, prenumele şi semnătura) 

                                                           L.S. în cazul persoanelor juridice 

 
 

   SecŃiunea II din tabelul 2 se completează de organul fiscal. În caz de emitere a deciziei 
de impunere din oficiu se completează în totalitate de organul fiscal. 
    În conformitate cu prevederile Legii nr.Legii nr.Legii nr.Legii nr. 571/2003571/2003571/2003571/2003  privind  Codul FiscalCodul FiscalCodul FiscalCodul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004H.G. nr. 44/2004H.G. nr. 44/2004H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003Legii nr. 571/2003Legii nr. 571/2003Legii nr. 571/2003  privind  Codul Fiscal,Codul Fiscal,Codul Fiscal,Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurO.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurO.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurO.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurăăăă fiscal fiscal fiscal fiscalăăăă, cu 
modificările şi completările ulterioare se stabilesc obligaŃiile de plată faŃă de bugetul 
local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului …………………………….: în 
cuantum de …………………….. lei RON (se cumulează creanŃele fiscale stabilite în 
tabelele de mai sus). 
    Pentru  neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula 
accesorii până la data plăŃii. 
    Prezentul titlu de creanŃă devine titlu executoriu în condiŃiile legii. 
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaŃie, care se depune în 
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 
                     Coducătorul organului fiscal, 
               ......................................................... 
                           (prenume,  nume şi ştampilă) 

      Întocmit azi data ........................ 
                                                                                                   .................................................... 

                                                                                                                        (funcŃia,  prenume şi  nume)  

 

 Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
  Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./CI.P../C.I. serie …. nr. ……..                                      
 Semnătura contribuabil _____________ 
 Data _____/_____/_____ sau 
   Nr. şi data confirmării de primire: 
   ___________________________________ 

 

 


