Contribuabili persoane juridice
Acte necesare eliberare certificat fiscal
PENTRU IMOBILE
În cazul dezbaterii succesiunii:
- Copie certificat deces;
- Copie CI solicitant;
- Cerere tipizată;
- Chitanţa de eliberare.
În cazul înstrăinărilor:
- Cerere tipizată;
- CI proprietar (original), în lipsă procură de reprezentare/copie CI reprezentant;
- Chitanţa de eliberare.
PENTRU AUTOVEHICULE:
În cazul înstrăinărilor:
- Copie contract vânzare-cumpărare;
- Copie CI cumpărător;
- Cerere tipizată;
- Fişa de înmatriculare;
- Chitanţa de eliberare.
În cazul Programului „Rabla”:
- CI;
- Cerere tipizată;
- Fişa de înmatriculare;
- Chitanţa de eliberare.

Acte necesare luare în evidenţă imobil dobândit prin contract vânzare-cumpărare, donaţie
- Contract vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, certificat moştenitor, sentinţa definitivă, după caz;
- Copie CI;
- Copie extras Carte Funciară, dacă e cazul;
- Declaraţie;
- Declaraţie specială în cazul deţinerii mai multor proprietăţi;
- În cazul dobândirii unui imobil de la o firmă, se depune şi planul construcţiei pe fiecare nivel.
















Acte necesare luare în evidenţă imobil dobândit prin construire
- Copie autorizaţie construire;
- Copie schiţă, plan de situaţii;
- Copie memoriu tehnic;
- Copie CI;
- Declaraţie;
- Declaraţie specială în cazul deţinerii mai multor proprietăţi;
- Copie extras Carte Funciară, dacă e cazul.
















Acte necesare scoatere din evidenţă imobil prin vânzare, donaţie, întreţinere
- Cerere;
- Contract vânzare-cumpărare, donaţie, întreţinere, contract de rentă viageră, sentinţă definitivă;
- Declaraţie specială în cazul deţinerii mai multor proprietăţi.






















Acte necesare scoatere din evidenţă construcţie în cazul demolării
- Cerere;
- Copie autorizaţie demolare;
- Copie schiţă, plan de situaţie;
- Declaraţie specială în cazul deţinerii mai multor proprietăţi.



















Acte necesare luare în evidenţă autovehicul adus din străinătate
- Copie contract vânzare-cumpărare, tradus şi legalizat;
- Copie carte identitate autoturism;
- Copie CI;
- Declaraţie de impunere tipizată;
- Fişa de înmatriculare.




















Acte necesare luare în evidenţă autovehicul înmatriculat în România
- Copie contract vânzare-cumpărare sau factură, după caz;
- Copie carte identitate autoturism;
- Declaraţie de impunere tipizată;
- Fişa de înmatriculare.




















Acte necesare scoatere din evidenţă autoturism
- Copie contract vânzare-cumpărare, în cazul vânzării autoturismului;
- Copie CI vânzător, cumpărător;
- Fişa de înmatriculare;
- Declaraţie de scoatere din evidenţă;
- Cerere tipizată în vederea obţinerii certificatului fiscal.



















Acte necesare scoatere din evidenţă autoturism la cerere
- Certificat radiere emis de serviciul înmatriculări auto;
- Declaraţie de scoatere din evidenţă.





















Acte necesare scoatere din evidenţă autoturism - Programul „Rabla”
- Fişa de înmatriculare;
- Cerere tipizată în vederea obţinerii certificatului fiscal.

























