ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A
MIJLOACELOR DE TRANSPORT:
 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport, aflate in
proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 005;
DOCUMENTE ANEXATE LA DECLARATIA FISCALA
 Actul de dobandire in cazul:
→ Transferului de proprietate:
> contract de vanzare-cumparare(model
2016-ITL-054) 3 exemplare;
> contract de schimb;
> contract de donatie;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti (legalizate cu
mentiunea definitiva si irevocabila) sau
alte inscrisuri din care sa reiasa
calitatea de proprietar al mijlocului de
transport in cauza;
> act de adjudecare;
> factura fiscala; *





→ Leasingului financiar:
> Contract de leasing financiar si Proces
verbal de predare-primire;
> Contract de novaţie/cesiune;
> Factura finalizare leasing

Cartea de identitate a vehiculului (C.I.V.) eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
Actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I;
Imputernicire in original sau fotocopie legalizata.
Actul de identitate al imputernicitului ( fotocopie);

Persoana care depune documentele trebuie sa :
 prezinte cartea de identitate in original;
 efectueaze conformitatea cu originalul a copiilor, prin înscrierea menţiunii "conform cu
originalul" şi menţiunea “Documentele anexate sunt corecte şi complete, conforme cu
realitatea” sub semnătura olografă a contribuabilului( art 64 ain. 5 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedura Fiscala)

IMPORTANT
 * In cazul in care mijlocul de transport este dobandit prin factura fiscala se va depune „certificatul
de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din
care sa rezulte ca, la data instrainarii vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii
administrativ teritoriala unde a fost inregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie
legalizata);
 In cazul in care mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din state membre ale
Uniunii Europene se va depune actul de dobândire tradus de un traducator autorizat;
 In cazul in care mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele
membre ale Uniunii Europene se va depune si documentul vamal
 in cazul in care contribuabilul este reprezentat de un imputernicit, acesta va depune imputernicirea
la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata;
 in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre
tutore/curator/reprezentant legal (parinte);
 PE TOATE ACTELE DE DOBANDIRE TREBUI SA FIE APLICAT NUMARUL din
(R.E.M.T.I.I.) Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse
înmatriculării/înregistrării(**EXCEPTIE- MIJLOACELE DE TRANSPORT NOI)

