ANEXA nr. 6
La H.C.L. nr. ________ din ___________

Model de declaraţie pentru facilităţi fiscale prevăzute la pct. A lit. h), pct. B lit. f), pct. C, respectiv
pct. D în Anexa nr. 5 :
DECLARAŢIE,
Subsemnatul(a)__________________________________________________________________
domiciliat în Târgu Neamţ, Str. ________________________________________________ nr. _________,
bl. ___, sc. ___, ap. ___, identificat

cu BI/CI seria ____ nr. __________, eliberat

de

__________________________, la data de _____________________, C.N.P. _______________________,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv că declararea
necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că următoarele date şi informaţii corespund
realităţii:
-

nu obţin venituri din salarii şi alte drepturi salariale din ţară sau străinătate
nu sunt membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă
nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj sau venit lunar de completare
nu sunt pensionar
nu beneficiez de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie pentru
creşterea copilului, indemnizaţie de maternitate
- nu beneficiez de alte indemnizaţii cu caracter permanent
- nu beneficiez de burse sau alte ajutoare
- nu obţin venituri din utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile
sau imobile (arende, chirii, alte fructe naturale sau industriale)
- nu am obţinut şi nu obţin venituri din vânzarea mijloacelor de transport sau a altor bunuri mobile
- nu deţin conturi sau depozite bancare în ţară sau străinătate
Mă oblig să aduc la cunoştinţă Primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a
veniturilor realizate, în termen de 5 zile de la data modificării.
Drept pentru care dau prezenta declaraţie, pentru a fi anexată la cererea pentru reducerea impozitului
pe cădiri şi teren.
Completată personal, într-un singur exemplar, astăzi ______________ la Primăria oraşului Tîrgu
Neamţ.

Semnătura.
_____________________

