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COMUNICAT DE PRESĂ

Inventarul centralizat  al bunurilor  imobile proprietate privată a statului

Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Tulcea  informează  că, potrivit  prevederilor
Ordinului  nr.668/09.05.2014 pentru  aprobarea  Precizărilor  privind  întocmirea  şi  actualizarea
inventarului  centralizat  al  bunurilor  proprietate  privată  a  statului  şi  a  drepturilor  reale  supuse
inventarierii, emis de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a fost elaborat formularul informatic
P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a
drepturilor reale supuse inventarierii. 
• Formularul  P4000  a  fost  publicat  pe  site-ul  MFP,  la  secţiunea  Noutăţi  legislative  şi  pe

domeniul Patrimoniu privat al statului şi pe site-ul ANAF-ului, la următoarele adrese:
http://www.mfinante.ro/noutatiLegislative.html?pagina=domenii
http://www.mfinante.ro/patrimoniuprivat.html?pagina=domenii
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4000.html

• Declaraţiile P4000 se depun de către entităţile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept
real. Fiecare entitate se raportează la documentele deţinute pentru imobilul respectiv, prin
care se atestă calitatea de deţinător direct al dreptului real.

• Inventarul bunurilor se transmite ca fişier electronic semnat cu certificat digital, aplicând
prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.858/2008 privind depunerea declaraţiilor
fiscale  prin  mijloace electronice de transmitere la  distanţă,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,  şi  ale  art.296^19,  alin.(4)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare.

• Persoanele fizice care  nu deţin certificate digitale calificate vor prezenta inventarul ca
fişier  electronic  nesemnat, la  sediile  organelor  fiscale  competente  pentru  administrarea
contribuabilului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi  vor fi asistate de
personalul  din  cadrul  structurilor  de  valorificare  a  bunurilor  sau  de  asistenţă  a
contribuabililor, după caz, în vederea comunicării inventarului bunurilor.

• Persoanele  responsabile  din  cadrul  entităţilor,  deţinătoare  de  certificate  digitale  calificate,
înrolate  la  MFP  în  vederea  transmiterii  declaraţiei  D112,  precum  şi  a  altor  documente
electronice  vor  putea  utiliza  aceleaşi  instrumente  şi  pentru  comunicarea  inventarului
bunurilor.  Inventarul  semnat cu certificat  digital  calificat  se transmite prin internet  la
www.e-guvernare.ro, secţiunea Depunere declaraţii.”

Pentru  informaţii  suplimentare,  ne  puteţi  contacta  la  tel.  0240.502640  şi  la  sediul  instituţiei
noastre din strada Babadag, nr.163 bis, camera 10, parter.
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