
DECLARAŢIE DE PATRIMONIU ŞI DE VENITURI
 pentru perioada .......................

Subsemnatul/Subsemnata,  .............................................................................................,
CNP/NIF ............................................., domiciliat/domiciliatǎ în ................................................,
cu reşedinţa în ...................................................................., având în vedere obligaţia instituitǎ
de prevederile art. 138 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ,
republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, cunoscând faptul cǎ falsul în declaraţii
constituie infracţiune prevǎzutǎ şi pedepsitǎ de dispoziţiile art. 326 din Codul penal, declar
urmǎtoarele:

    A. ELEMENTE DE PATRIMONIU

    1. Bunuri imobile

    1.1. Terenuri
La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ..........  aferent  perioadei  verificate  deţineam

urmǎtoarele terenuri situate în România:

Adresa Anul
dobândirii

Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ...........  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele terenuri situate în strǎinǎtate:

Adresa Anul
dobândirii

Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)



În  cursul  perioadei  verificate  am dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  terenuri  situate  în
România:

Anul
fiscal

Adresa Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

În  cursul  perioadei  verificate  am dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  terenuri  situate  în
strǎinǎtate:

Anul
fiscal

Adresa Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

*Categoriile indicate sunt: (1) intravilan; (2) teren arabil; (3) pǎşune; (4) fâneaţǎ; (5) vie; (6) livadǎ; (7)
pǎdure sau alt teren cu vegetaţie forestierǎ; (8) teren cu apǎ; (9) alte categorii de terenuri extravilane,
dacǎ se aflǎ în circuitul civil.

    1.2. Clǎdiri
La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ...........  aferent  perioadei  verificate  deţineam

urmǎtoarele clǎdiri situate în România:

Adresa Anul
dobândirii

Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)



La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele clǎdiri situate în strǎinǎtate:

Adresa Anul
dobândirii

Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

În  cursul  perioadei  verificate  am  dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  clǎdiri  situate  în
România:

Anul
fiscal

Adresa Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

În  cursul  perioadei  verificate  am  dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  clǎdiri  situate  în
strǎinǎtate:

Anul
fiscal

Adresa Categoria* Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

  
*Categoriile  indicate  sunt:  (1)  apartament;  (2)  casǎ  de  locuit;  (3)  casǎ  de  vacanţǎ;  (4)  spaţii
comerciale/de producţie.

    1.3. Alte bunuri imobile
Se vor declara alte bunuri imobile decât cele prevǎzute la pct. 1.1 şi 1.2, astfel cum

sunt definite la art. 537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatǎ, cu modificǎrile
şi completǎrile ulterioare.
  

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ...........  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele bunuri imobile situate în România :

Adresa Anul
dobândirii

Tipul bunului
imobil

Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)



La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  ...........  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele bunuri imobile situate în strǎinǎtate:

Adresa Anul
dobândirii

Tipul bunului
imobil

Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele bunuri imobile situate
în România:

Anul
fiscal

Adresa Tipul bunului
imobil

Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele bunuri imobile situate
în strǎinǎtate:

Anul
fiscal

Adresa Tipul bunului
imobil

Suprafaţa Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)



    2. Bunuri mobile

    2.1. Mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii
  

La data de 1 ianuarie a anului*1) ............. aferent perioadei verificate deţineam 
urmǎtoarele mijloace de transport înmatriculate/ înregistrate în România:

Tipul Anul
dobândirii

Nr. şi locul
înmatriculării/
înregistrării

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele mijloace de transport înmatriculate/ înregistrate în strǎinǎtate:

Tipul Anul
dobândirii

Nr. şi locul
înmatriculării/
înregistrării

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

    

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele mijloace de transport
înmatriculate/ înregistrate în România:

Anul fiscal Tipul Nr. şi locul
înmatriculării/
înregistrării

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)



În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele mijloace de transport
înmatriculate/înregistrate în strǎinǎtate:

Anul fiscal Tipul Nr. şi locul
înmatriculării/
înregistrării

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

    2.2. Bunuri sub formǎ de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artǎ şi de cult, colecţii de
artǎ şi numismaticǎ, antichitǎţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau
universal, a cǎror valoare de achiziţie însumatǎ depǎşeşte 15.000 lei

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele bunuri mobile situate în România:

Categoria Anul
dobândirii

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele bunuri mobile situate în strǎinǎtate:

Categoria Ţara Anul
dobândirii

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)



În  cursul  perioadei  verificate  am  dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  bunuri  mobile  în
România:

Anul fiscal Categoria Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie/

înstrăinare

Titularul*2)

În  cursul  perioadei  verificate  am  dobândit/înstrǎinat  urmǎtoarele  bunuri  mobile  în
strǎinǎtate:

Categoria Ţara Anul
dobândirii

Cota-
parte

Modul de
dobândire

Valoarea de
achiziţie

Titularul*2)

    2.3.  Animale,  inclusiv  animale de rasǎ sau care participǎ la  competiţii/curse,  a  cǎror
valoare însumatǎ depǎşeşte 15.000 lei

La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele animale situate în România:

Categoria Numărul de
capete

Valoarea Cota-
parte

Modul de
dobândire

Locul situării Titularul*2)



La  data  de  1  ianuarie  a  anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate  deţineam
urmǎtoarele animale situate în strǎinǎtate:

Categoria Numărul de
capete

Valoarea Cota-
parte

Modul de
dobândire

Locul situării Titularul*2)

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele animale în România:

Anul
fiscal

Categoria Numărul
de capete

Valoarea Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Locul situării Titularul*2)

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat urmǎtoarele animale în strǎinǎtate:

Anul
fiscal

Categoria Numărul
de capete

Valoarea Cota-
parte

Modul de
dobândire/
înstrăinare

Locul situării Titularul*2)



    3. Active financiare

    3.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire

La data de 1 ianuarie  a anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate deţineam în
România urmǎtoarele:

Instituţia care administreazǎ  şi adresa
acesteia

Tipul Valuta Suma

La data de 1 ianuarie  a anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate deţineam în
strǎinǎtate urmǎtoarele:

Instituţia care administreazǎ  şi adresa
acesteia

Tipul Valuta Suma

La data de 31 decembrie a anului*3) ............. aferent perioadei verificate deţineam în
România urmǎtoarele:

Instituţia care administreazǎ  şi adresa
acesteia

Tipul Valuta Suma



La data de 31 decembrie a anului*3) ............. aferent perioadei verificate deţineam în
strǎinǎtate urmǎtoarele:

Instituţia care administreazǎ  şi adresa
acesteia

Tipul Valuta Suma

   3.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate
    

La data de 1 ianuarie  a anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate deţineam în
România urmǎtoarele:

Emitentul titlului/societatea  în care
persoana este acţionar  sau

asociat/beneficiar de  împrumut

Categoria* Numǎrul de
titluri/cota de
participare

Suma

La data de 1 ianuarie  a anului*1)  .............  aferent  perioadei  verificate deţineam în
strǎinǎtate urmǎtoarele:

Emitentul titlului/societatea  în care
persoana este acţionar  sau

asociat/beneficiar de  împrumut

Categoria* Numǎrul de
titluri/cota de
participare

Suma



În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat sau am acordat/mi s-au restituit în
România urmǎtoarele:

Anul fiscal Emitentul titlului/societatea  în care persoana
este acţionar  sau asociat/beneficiar de

împrumut

Categoria* Numǎrul de
titluri/cota de
participare

Suma

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat sau am acordat/mi s-au restituit în
strǎinǎtate urmǎtoarele:

Anul fiscal Emitentul titlului/societatea  în care persoana
este acţionar  sau asociat/beneficiar de

împrumut

Categoria* Numǎrul de
titluri/cota de
participare

Suma

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) 
acţiuni sau pǎrţi sociale în societǎţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

    4. Alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a cǎror valoare individualǎ depǎşeşte 10.000 lei

Se  vor  include  drepturile  de  autor,  patentele,  mǎrcile,  alte  drepturi  intelectuale,
redevenţele şi oricare alte bunuri, titluri sau deţineri 

La data de 1 ianuarie a anului*1) ..... aferent perioadei verificate deţineam urmǎtoarele:
    - în România.............................................................................
    - în strǎinǎtate.............................................................................

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat în România urmǎtoarele:
    Anul fiscal .............: ...............................................
    Anul fiscal .............: ...............................................

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrǎinat în strǎinǎtate urmǎtoarele:
    Anul fiscal .............: ...............................................
    Anul fiscal .............: ............................................…



    5. Poliţe de asigurare, cu excepţia asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ auto
    

La data de 1 ianuarie a anului*1) ............. aferent perioadei verificate aveam încheiate
în România urmǎtoarele contracte de asigurare:

Societatea de  asigurare Tipul/Obiectul asigurǎrii Valoarea de
asigurare

Valoarea primei
anuale de  achitat

 

La data de 1 ianuarie a anului*1) ............. aferent perioadei verificate aveam încheiate
în strǎinǎtate urmǎtoarele contracte de asigurare:

Societatea de  asigurare / Stat Tipul/Obiectul asigurǎrii Valoarea de
asigurare

Valoarea primei
anuale de  achitat

    

La  data  de  31  decembrie  a  anului*3)  .............  aferent  perioadei  verificate  aveam
încheiate în România urmǎtoarele contracte de asigurare:

Societatea de  asigurare Tipul/Obiectul asigurǎrii Valoarea de
asigurare

Valoarea primei
anuale de  achitat



La  data  de  31  decembrie  a  anului*3)  .............  aferent  perioadei  verificate  aveam
încheiate în strǎinǎtate urmǎtoarele contracte de asigurare:

Societatea de  asigurare / Stat Tipul/Obiectul asigurǎrii Valoarea de
asigurare

Valoarea primei
anuale de  achitat

    6. Cheltuieli

    6.1. Cheltuieli personale
    

În  cursul  perioadei  verificate  am  efectuat  în  România  urmǎtoarele  cheltuieli  cu
bunuri/servicii a cǎror valoare pe fiecare bun/serviciu depǎşeşte 10.000 lei:

Anul fiscal Tipul cheltuielii Valoarea

În  cursul  perioadei  verificate  am  efectuat  în  strǎinǎtate  urmǎtoarele  cheltuieli  cu
bunuri/servicii a cǎror valoare pe fiecare bun/serviciu depǎşeşte echivalent a 10.000 lei:

Anul fiscal Ţara Tipul cheltuielii Valoarea



    6.2. Cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

În  cursul  perioadei  verificate  am  efectuat  în  România  urmǎtoarele  cheltuieli  cu
persoanele aflate în întreţinere, a cǎror valoare individualǎ depǎşeşte 10.000 lei:

Anul fiscal Datele de identificare ale  persoanei
aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii Valoarea

În  cursul  perioadei  verificate  am  efectuat  în  strǎinǎtate  urmǎtoarele  cheltuieli  cu
persoanele aflate în întreţinere, a cǎror valoare individualǎ depǎşeşte echivalent a 10.000 lei:

Anul fiscal Ţara Datele de identificare ale  persoanei
aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii Valoarea

    7. Datorii
    

La data de 1 ianuarie a anului*1) .... aferent perioadei verificate aveam urmǎtoarele
datorii:

- cǎtre creditori din România:

Creditorul Valoarea



- cǎtre creditori din strǎinǎtate:

Creditorul / Ţara Valoarea

   

 În cursul perioadei verificate am angajat/am restituit urmǎtoarele datorii:

- de la/cǎtre creditori din România:

Anul fiscal Creditorul Valoarea datoriei
angajate

Valoarea datoriei
restituite

- de la/cǎtre creditori din strǎinǎtate:

Anul fiscal Creditorul / Ţara Valoarea datoriei
angajate

Valoarea datoriei
restituite

    B. ELEMENTE DE VENITURI

Se vor declara atât veniturile obţinute din ţarǎ, cât şi cele obţinute din strǎinǎtate
    
    1. Venituri realizate pentru care se aplicǎ regimul de reţinere la sursǎ a impozitului

În perioada verificatǎ am obţinut urmǎtoarele venituri pentru care se aplicǎ regimul de 
reţinere la sursǎ a impozitului:



Anul fiscal Categoria de venit Datele de identificare a  plǎtitorului Suma*

    2. Venituri realizate care nu sunt impozabile
În perioada verificatǎ am obţinut urmǎtoarele venituri care nu sunt impozabile:

Anul fiscal Categoria de venit Sursa venitului Suma*

    3. Venituri scutite de impozit, potrivit legii
În  perioada verificatǎ  am obţinut  urmǎtoarele  venituri  care  sunt  scutite  de  impozit,

potrivit legii:

Anul fiscal Categoria de venit Sursa venitului Suma*

* Se va declara valoarea brutǎ a veniturilor obţinute

Data completǎrii Semnǎtura
.............…................... ................................

------------
    *1) Se va completa cu primul an fiscal din perioada verificatǎ.
    *2) La "Titular" se menţioneazǎ doar în cazul bunurilor în coproprietate cota-parte şi numele coproprietarilor.
    *3) Se va completa cu ultimul an fiscal din perioada verificatǎ.


