
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


/09.02.2015
4.Cod de identificare fiscala (CF/CNP/NIF)
3.Denumire / Nume si prenume
10.Impozitul pe venitul din 
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal    ( lei )
6.Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate si a
dezmembramintelor acestuia
C.  DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL 
Nr.
crt.
Nr.cr.
1.Beneficiarul de venit -
Nume si prenume
2.Beneficiarul de venit -
Cod de identificare fiscala (CNP/NIF)
Cealalta parte contractanta
11.Taxele notariale aferente transferului   ( lei )
8.Valoarea inscrisa in 
documentul de transfer ( lei )
9.Baza de calcul a 
impozitului ( lei )
Explicatii (pentru A-altele )
7.Perioada detinere imobil
5.Cota
parte
208
DECLARAŢIE INFORMATIVĂ
privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC
  (suma de control)
B. DATE RECAPITULATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
Nr. beneficiari
 de venit
Total valoare inscrisa in 
documentul de transfer ( lei )
Total baza de calcul a 
impozitului ( lei )
Total impozit pe venitul din
transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  (lei )
 
1
2
3
4
 - lei -
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete
  Persoana care face declaraţia
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal _______________________________________________________________________
Numar inregistrare __________________________________Data inregistrarii __________________
Numele persoanei care a verificat_______________________________________________________
 Cod M.F.P. 14.13.01.13/10i                                                                                                                                         Numar operator de date cu caracter personal 759
TOTAL
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