
CLĂDIRI REZIDENŢIALE 
• Declaraţie tip model 2016 ITL-002-2 exemplare 
• Acte de provenienţă (copie): 

• Acte translative ale dreptului de proprietate (contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, factură 
fiscală etc.); 

• Acte eliberate de instituţii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizaţie de construire, dispoziţie de 
retrocedare etc); 

• Autorizaţia de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/proces verbal de constatare a 
stadiului lucrărilor 

• Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; 
• Extras CF 
• Copie acte de identitate ale persoanelor care locuiesc în clădirea rezidenţială, dacă este cazul; 
• Declaraţia administratorului pe proprie răspundere privind destinaţia de locuinţă a clădirii-conform Anexă Declaraţie pe 

proprie răspundere; 
• Contract de închiriere/comodat în care este specificată destinaţia de locuinţă a clădirii; 
• Copie raport de evaluare însoţit de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de completare în baza de date BIF 

(baza de informaţii fiscale), în cazul în clădirilor dobândite/reevaluate anterior datei de 31.12.2012. 
• Orice alte documente doveditoare, altele decât cele meţionate mai sus. 
• Dosar cu şină. 

CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE EXISTENTE LA 31.12.2015 
• Declaraţie tip model 2016 ITL-002-2 exemplare 
• Copie raport de evaluare însoţit de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de completare în baza de date BIF 

(baza de informaţii fiscale), în cazul în clădirilor dobândite/reevaluate anterior datei de 31.12.2012. 
• Dosar cu şină.  
 

CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE DOBÂNDITE DUPĂ 31.12.2015 
• Declaraţie tip model 2016 ITL-002-2 exemplare 
• Acte de provenienţă (copie): 

• Acte translative ale dreptului de proprietate (contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, factură 
fiscală etc.); 

• Acte eliberate de instituţii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizaţie de construire, dispoziţie de 
retrocedare etc); 

• Autorizaţia de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/proces verbal de constatare a 
stadiului lucrărilor 

• Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; 
• Extras CF 
• Orice alte documente doveditoare, altele decât cele meţionate mai sus; 
• Dosar cu şină. 

CLĂDIRI MIXTE 

• Declaraţie tip model 2016 ITL-002-2 exemplare 
• Acte de provenienţă (copie): 

• Acte translative ale dreptului de proprietate (contract de vânzare cumpărare, contract de schimb, factură 
fiscală etc.); 

• Acte eliberate de instituţii publice abilitate (titlu de proprietate, autorizaţie de construire, dispoziţie de 
retrocedare etc); 

• Autorizaţia de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/proces verbal de constatare a 
stadiului lucrărilor 

• Hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; 
• Extras CF 
• Copie certificat de performanţă energetică; 
• Copie raport de evaluare unde sunt evidenţiate distinct suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial, însoţit de 

recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligaţiei de completare în baza de date BIF (baza de informaţii fiscale), în cazul 
în clădirilor dobândite/reevaluate anterior datei de 31.12.2012. 

• Contracte de comodat/ închiriere în care se precizează suprafaţa totală a clădirii şi cea transmisă pentru desfăşurarea 
activităţii economice/celei pentru locuit; 

• Schiţă referitoare la suprafeţele încăperilor folosite în scop rezidenţial/nerezidenţial, în cazul în care acestea nu rezultă din 
contractele de comodat/închiriere 

• Orice alt document justificativ. 
• Dosar cu şină. 

Termenul limită de depunere a declaraţiilor pentru clădiri rezidenţiale, nerezidenţiale şi mixte, existente la data de 31.12.2015, este 
31 MARTIE 2016. 

 
RAPORTUL DE EVALUARE întocmit pentru impozitare NU SE ÎNREGISTREAZĂ în contabilitate. Dacă societatea doreşte 
înregistrarea în situaţiile financiare,  va solicita un alt raport întocmit pentru  raportare financiară. 

 
Termenul limită de depunere a rapoartelor de evaluare este 31 MARTIE 2016. 


