Anexa nr.3 la Ordinul IFPS nr.693 din 26.12.2007 

Modelul Registrului privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către persoanele fizice


Nr. de înregistrare

Data
înregistrării

Date despre locator
(numele, prenumele)
Codul fiscal al locatorului

Data transmiterii
în folosinţă şi/sau posesie a
proprietăţii imobiliare şi termenul

Suprafaţa dată în locaţiune (arendă, uzufruct)

Valoarea lunară a contractului de locaţiune (arendă, uzufruct)

Suma lunară a impozitului

Data încetării
locaţiunii
Nr. dosarului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





































































































































































Modul de completare a Registrului privind evidenţa
  contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii 
imobiliare de către persoanele fizice


Compartimentele Registrului se completează conform următorului mod:
- în col. 1 „Nr. de înregistrare” se înregistrează în ordine cronologică contractele de locaţiune încheiate;
- în col. 2 „Data înregistrării” se menţionează data (ziua, luna, anul) înregistrării;
- în col. 3 „Date despre locator (numele, prenumele)” se indică numele şi prenumele persoanei fizice care a încheiat contractul de locaţiune (arendă, uzufruct) şi îl înregistrează la inspectoratul fiscal teritorial;
- în col. 4 „Codul fiscal al locatorului” se indică codul fiscal al persoanei fizice – locator;
- în col. 5 „Data transmiterii în folosinţă şi/sau posesie a proprietăţii şi termenul” se specifică data transmiterii în posesiune a bunurilor imobile şi termenul contractului de locaţiune;
- în col. 6 „Suprafaţa dată în locaţiune (arendă, uzufruct)” se  menţionează suprafaţa totală dată în locaţiune (arendă, uzufruct);
- în col. 7 „Valoarea lunară a contractului de locaţiune (arendă, uzufruct)” se menţionează valoarea contractului lunară;
- în col. 8 „Suma impozitului lunară” se va specifica suma impozitului pe venit lunară care trebuie să fie reţinută şi achitată de la darea în locaţiune (arendă, uzufruct) a bunului imobil;
- în col. 9 „Data încetării locaţiunii” se indică data la care încetează locaţiunea, ca urmare a expirării termenului contractului de locaţiuni, rezilierii contractul de către părţi  etc.;
- în col. 10 „Nr. dosarului” se indică numărul dosarului persoanei fizice care dă în locaţiune un bun imobiliar.

