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Inventar centralizat  al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii
P4000
 I. Date de identificare a entităţii căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului de către titularul dreptului de proprietate, conform legii
Dacă alegeţi să  bifaţi  caseta "Declar si bunuri imobile pentru care entitatile carora li s-au atribuit un drep real sunt neidentificate" , 
câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni devin vizibile.  
Este posibilă completarea datelor.
(1) Se bifează în situaţia în care entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identică  cu entitatea care face înscrierea bunului în inventarul centralizat al statului. 
ATENŢIE! Autorităţile administraţiei publice locale procedează şi la inventarierea bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului  aflate pe raza lor administrativ teritorială şi pentru  care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate., asupra acestor bunuri, conform legii .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Declar si bunuri imobile pentru care entitatile carora li s-au atribuit un drep real sunt neidentificate",
 ulterior acţiunii de completare a unor câmpuri sau tuturor câmpurilor din această secţiune:
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
-  Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse. 
MunIcipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ. Dacă aţi ales din listă "Municipiul Bucuresti" , se afişează câmpul  "Sector"  şi puteţi selecta sectorul.
Câmpul " Adresa"  se completează cu  strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament separate prin virgulă.
(1) Se bifează în situaţia în care entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identică  cu entitatea care face înscrierea bunului în inventarul centralizat al statului. 
ATENŢIE! Autorităţile administraţiei publice locale procedează şi la inventarierea bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului  aflate pe raza lor administrativ teritorială şi pentru  care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate., asupra acestor bunuri, conform legii .
Persoanele juridice şi fizice care deţin certificate digitale calificate, înrolate la Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii declaraţiei D112
 precum şi a altor documente electronice, vor putea utiliza aceleaşi instrumente şi pentru comunicarea inventarului bunurilor. 
Persoanele fizice care nu deţin certificate digitale calificate vor fi asistate de personalul compartimentelor de asistenţă a contribuabililor, 
în punctele de lucru ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea comunicării inventarului bunurilor.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte şi complete
Se completează cu datele persoanei autorizate să aplice semnătura electronică
Loc rezervat organului fiscal 
II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului (2)
(2) ATENŢIE! Dacă suprafeţele constatate la inventariere diferă de cele înscrise  în actul de proprietate, de atribuire sau în cartea funciară, se vor preciza şi suprafeţele înscrise în fiecare din aceste documente. 
II.1. Date privind imobilul (teren cu sau fără construcţie)
II.1.1 Date de identificare a imobilului (3)
(3)  Datele se completează şi în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.  
Tipul datelor: 
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Clasificate", câmpurile  in care trebuie introduse informatii clasificate nu mai sunt vizibile;  - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse! 
(4) ATENŢIE!  Numărul de inventar al imobilului este câmp obligatoriu!
Pentru înscrierea iniţială a imobilului numărul de inventar se obţine folosind aplicaţia "Generator Numere de Inventar", disponibila pe site-ul anaf.ro . Dupa autentificarea  pe baza de  Certificat  Digital Certificat, gasiti legatura spre "Generator Numere de Inventar" in meniul din stanga paginii.  Atribuirea se face o singură  dată pentru un imobil !
Adresa imobilului
Dacă Strada şi Număr nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Tarla  nr. şi Parcela nr.
Dacă Strada şi Număr , Tarla nr. si Parcela nr.  nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Denumirea locului şi Vecinătăţile imobilului
II.1.2.  Date generale privind bunul imobil 
Actul/faptul juridic care constituie titlu de proprietate:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Actul juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/ dreptului:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Date privind veniturile/ taxele obţinute ca urmare a exercitării de către entitate a drepturilor asupra imobilului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta"Nu se obtin veniturii ca urmare a exercitarii drepturilor asupra acestui imobil":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
II. 1.A  Date generale privind terenurile din cadrul imobilului  (8)
(8) Datele se completează numai în cazul în care terenul aparţine domeniului privat al statului.  
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Terenul nu aparţine domeniului privat al statului":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
II.1.A.a.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinaţii  (9)
 (9) Datele se repetă pentru fiecare destinaţie. 
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei de teren
II.1.A.b.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosinţă (10)
 (10)  Datele se repetă pentru fiecare categorie de folosinţă şi, în cadrul acesteia,  pentru fiecare parcelă componentă a categoriei de folosinţă.
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei de teren
Parcele componente ale terenului afectat acestei categorii de folosinţă
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei parcelei
II.1.A.c.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat 
asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a statului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nu sunt drepturi reale detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra acestui teren":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(11 ) Enumerate la art.551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată
Dacă alegeţi să bifaţi caseta  "Suprafaţa terenului grevată de dreptul real constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Actul în baza căruia a fost constituit dreptul real:    Completaţi câmpurile de pe rândurile următoare ...
Date privind persoana care deţine un drept real, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului
II.1.B. Date generale privind construcţiile din cadrul imobilului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta"Nu sunt construcţii în cadrul acestui imobil": - Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;   - Nu mai este posibilă completarea datelor; - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
II.1.B.a.  Date privind construcţiile
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Destinaţia construcţiei, conform nomenclator
 ATENTIE!  Selectaţi valorile dorite din listele derulante de mai jos, în următoarea ordine: 
PASUL 1. Selectaţi Grupa de Destinaţie : se afişează un câmp cu Grupa de destinaţie selectată de dvs.
PASUL 2. Selectaţi Subgrupa de Destinaţie  corespunzătoare grupei selectate : se afişeaza un câmp cu Subgrupa de Destinaţie selectată de  dvs.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa construită la sol constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa utilă constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa utilă constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Regimul de utilizare a suprafeţei utile
Actul/faptul juridic care constituie titlu de proprietate:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Actul juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/ dreptului:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
II.1.B. b.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori juridice de drept privat asupra construcţiilor
 aflate în proprietatea privată a statului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nu sunt drepturi reale detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra acestei constructii":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(12)  Enumerate la art.551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa utilă a construcţiei grevată de dreptul real constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Actul în baza căruia a fost constituit dreptul real:    Completaţi câmpurile de pe rândurile următoare ...
Date privind persoana care deţine un drept real cu excepţia dreptului de proprietate asupra construcţiei aflată în domeniul privat al statului
III. Date privind drepturile reale deţinute de stat  asupra unor bunuri imobile 
aflate în proprietatea privată, alta decât cea a statului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nimic de declarat la această secţiune": - Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;   - Nu mai este posibilă completarea datelor; - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
III. 1. Date privind imobilul, asupra căruia există un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate
III.1.1.  Date de identificare  a imobilului (13)
(13)  Datele se completează  şi în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului 
Adresa imobilului
Dacă Strada şi Număr nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Tarla  nr. şi Parcela nr.
Dacă Strada şi Număr , Tarla nr. si Parcela nr.  nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Denumirea locului şi Vecinătăţile imobilului
III.1.2.  Date generale privind bunul imobil
Actul în baza căruia a fost constituit dreptul real:    Completaţi câmpurile de pe rândurile următoare ...
III. 2. Date privind persoana care deţine dreptul de proprietate asupra bunului imobil,  asupra căruia există 
un drept real al statului altul decât dreptul de proprietate
IV. Date privind lucrările de investiţii care nu se mai execută
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nu sunt lucrări de investiţii care nu se mai execută": - Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;   - Nu mai este posibilă completarea datelor; - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Actul de aprobare a sistării/ abandonării:     Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Actul de ieşire din starea de sistare/ abandonare:     Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
N. Date privind bunuri imobile din domeniul privat al statului pentru care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-au atribuit un drept real, altul decât cel de proprietate, aupra acestor bunuri
Dacă alegeţi să  bifaţi  caseta "Declar si bunuri imobile pentru care entitatile carora li s-au atribuit un drep real sunt neidentificate" , 
câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni devin vizibile.  
Este posibilă completarea datelor.
(1) Se bifează în situaţia în care entitatea căreia i s-a atribuit în mod direct un drept real asupra bunurilor imobile nu este identică  cu entitatea care face înscrierea bunului în inventarul centralizat al statului. 
ATENŢIE! Autorităţile administraţiei publice locale procedează şi la inventarierea bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului  aflate pe raza lor administrativ teritorială şi pentru  care nu sunt cunoscute entităţile cărora li s-au atribuit în mod direct un drept real, altul decât cel de proprietate., asupra acestor bunuri, conform legii .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Declar si bunuri imobile pentru care entitatile carora li s-au atribuit un drep real sunt neidentificate",
 ulterior acţiunii de completare a unor câmpuri sau tuturor câmpurilor din această secţiune:
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
-  Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse. 
N.II. Date privind bunurile imobile din domeniul privat al statului (2)
(2) ATENŢIE! Dacă suprafeţele constatate la inventariere diferă de cele înscrise  în actul de proprietate, de atribuire sau în cartea funciară, se vor preciza şi suprafeţele înscrise în fiecare din aceste documente. 
N.II.1. Date privind imobilul (teren cu sau fără construcţie)
N.II.1.1 Date de identificare a imobilului (3)
(3)  Datele se completează şi în cazul în care terenul nu este proprietatea privată a statului.  
Tipul datelor: 
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Clasificate", câmpurile  in care trebuie introduse informatii clasificate nu mai sunt vizibile;  - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse! 
(4) ATENŢIE!  Numărul de inventar al imobilului este câmp obligatoriu!
Pentru înscrierea iniţială a imobilului numărul de inventar se va obţine folosind aplicaţia web "Serviciul Atribuire Numere de Inventar pentru Imobilele Aparţinând Patrimoniului Statului". Atribuirea se va face o singură  dată pentru un imobil !
Adresa imobilului
Dacă Strada şi Număr nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Tarla  nr. şi Parcela nr.
Dacă Strada şi Număr , Tarla nr. si Parcela nr.  nu sunt disponibile, completaţi câmpurile Denumirea locului şi Vecinătăţile imobilului
N.II.1.2.  Date generale privind bunul imobil 
Actul/faptul juridic care constituie titlu de proprietate:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Actul juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/ dreptului:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Date privind veniturile/ taxele obţinute ca urmare a exercitării de către entitate a drepturilor asupra imobilului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta"Nu se obtin veniturii ca urmare a exercitarii drepturilor asupra acestui imobil":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
N.II. 1.A  Date generale privind terenurile din cadrul imobilului  (8)
(8) Datele se completează numai în cazul în care terenul aparţine domeniului privat al statului.  
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Terenul nu aparţine domeniului privat al statului":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
N.II.1.A.a.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe destinaţii  (9)
 (9) Datele se repetă pentru fiecare destinaţie. 
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei de teren
N.II.1.A.b.  Terenurile din cadrul imobilului grupate pe categorii de folosinţă (10)
 (10)  Datele se repetă pentru fiecare categorie de folosinţă şi, în cadrul acesteia,  pentru fiecare parcelă componentă a categoriei de folosinţă.
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei de teren
Parcele componente ale terenului afectat acestei categorii de folosinţă
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Regimul de utilizare a suprafeţei parcelei
N.II.1.A.c.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat 
asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a statului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nu sunt drepturi reale detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra acestui teren":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(11 ) Enumerate la art.551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată
Dacă alegeţi să bifaţi caseta  "Suprafaţa terenului grevată de dreptul real constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa totală a imobilului constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Actul în baza căruia a fost constituit dreptul real:    Completaţi câmpurile de pe rândurile următoare ...
Date privind persoana care deţine un drept real, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenului aflat în domeniul privat al statului
N.II.1.B. Date generale privind construcţiile din cadrul imobilului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta"Nu sunt construcţii în cadrul acestui imobil": - Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;   - Nu mai este posibilă completarea datelor; - Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
N.II.1.B.a.  Date privind construcţiile
(*) Valori definite conform punctului 12, capitolul IV. Definiţia altor termeni utilizaţi în precizări, din Anexa n2.3 din OMFP nr.668/2014
Destinaţia construcţiei, conform nomenclator
 ATENTIE!  Selectaţi valorile dorite din listele derulante de mai jos, în următoarea ordine: 
PASUL 1. Selectaţi Grupa de Destinaţie : se afişează un câmp cu Grupa de destinaţie selectată de dvs.
PASUL 2. Selectaţi Subgrupa de Destinaţie  corespunzătoare grupei selectate : se afişeaza un câmp cu Subgrupa de Destinaţie selectată de  dvs.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa construită la sol constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa desfăşurată constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Suprafaţa utilă constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte":
- Se afişeaza câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  si puteti introduce date .
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa utilă constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte "":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Regimul de utilizare a suprafeţei utile
Actul/faptul juridic care constituie titlu de proprietate:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
Actul juridic de atribuire în mod direct a bunului imobil/ dreptului:    Completaţi câmpurile de pe rândul următor...
N.II.1.B. b.  Date privind drepturile reale deţinute de persoane fizice ori juridice de drept privat asupra construcţiilor aflate în proprietatea privată a statului
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să bifaţi caseta "Nu sunt drepturi reale detinute de persoane fizice ori persoane juridice de drept privat asupra acestei constructii":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni nu mai sunt vizibile;  
- Nu mai este posibilă completarea datelor;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
(12)  Enumerate la art.551 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata
ATENŢIE!  Dacă alegeţi să debifaţi caseta "Suprafaţa utilă a construcţiei grevată de dreptul real constatată la inventariere diferă de cea înscrisă în acte ":
- Câmpurile corespunzătoare acestei secţiuni  nu mai sunt vizibile;
- Informaţiile introduse anterior în aceste câmpuri vor fi şterse.
Actul în baza căruia a fost constituit dreptul real:    Completaţi câmpurile de pe rândurile următoare ...
Date privind persoana care deţine un drept real cu excepţia dreptului de proprietate asupra construcţiei aflată în domeniul privat al statului
 
Soluţionarea mesajelor de eroare
 
MESAJ DE EROARE:  "Documentul nu s-a validat!  Verificati fisierul de erori atasat!"
ACŢIUNE CORECTIVĂ:- Deschideti fişierul "Erori si avertizari.txt" ataşat documentului PDF şi aflaţi  erorile şi avertizările înregistrate.- Reparaţi erorile şi, dacă este cazul, avertizările în documentul PDF şi reluaţi validarea.- Dacă validarea s-a încheiat cu succes, primiţi mesajul "Validarea s-a terminat cu succes. A fost atasat fisierul P4000.xml. Puteti semna !" şi puteţi salva documentul PDF.- Dacă primiţi în continuare acest mesaj de eroare, reluaţi operaţiunile descrise mai sus până la remedierea tuturor erorilor şi completarea formularului în conformitate cu "Instrucţiunile de completare a formularului P4000"
MESAJ DE ATENŢIONARE:  "Aveti atentionari, insa fisierul P4000.xml a fost atasat! Puteti semna!"
ACŢIUNE CORECTIVĂ:- Deschideti fişierul "Erori si avertizari.txt" ataşat documentului PDF şi aflaţi  atenţionările înregistrate.- Remediaţi în documentul PDF atenţionările sesizate şi reluaţi validarea.
- Dacă validarea s-a încheiat cu succes, primiţi mesajul "Validarea s-a terminat cu succes. A fost atasat fisierul P4000.xml. Puteti semna !" şi puteţi salva documentul PDF.- IMPORTANT: Un document PDF cu atenţionări poate fi semnat şi salvat, dar va recomandăm să salvaţi numai documente complete.
 
Sfaturi : 
- Fişierul „Erori si Avertizari.txt” este integrat în fişierul pdf inteligent şi se poate vizualiza prin acţionarea butonului de vizualizare fişiere ataşate din Adobe Reader. Butonul apare pe banda laterală stângă sub forma unei agrafe. 
Dacă butonul nu este vizibil, se intră din bara de sus pe View > Show/Hide > Navigation Panels > Attachaments
- Pentru erori semnalate de programul informatic Adobe Reader şi pentru asistenţă Adobe Reader utilizaţi următoarea adresă URL http://helpx.adobe.com/ro/reader.html ( pentru a accesa legătura este necesară o conexiune la Internet)
- Pentru a sesiza orice problemă de natură tehnică in legatura cu acest formular accesaţi adresa de email: admin.portal@mfinante.ro
D:\My Documents\My Pictures\bifaNU.JPG
Instrucţiuni de completare a formularului P4000 
1. Indicaţii generale- Câmpurile text nu trebuie să conţină diacritice şi nici caractere nevalide ($, <,>, etc.).- Evitaţi utilizarea excesivă a majusculelor şi spaţiile goale redundante.- Utilizaţi funcţia automată "tooltip" de asistenţă a utilizatorului: Plasaţi cursorul mouse-ului peste un    câmp şi pe ecran se afişează informaţii utile pentru completare.
Pentru a sesiza orice problemă de natură tehnică accesaţi adresa de email:  admin.portal@mfinante.ro
 
 2. Validarea formularului  completat
- Un formular corect completat  se validează prin acţionarea butonului "Validare".
- În urma unei validari reuşite:
 - se generează si ataşează automat fişierul P4000.xml,
- poate fi ataşat certificatul digital,
- se blocheaza formularul pentru editare. *
 - salvaţi formularul completat şi semnat în vederea depunerii la organul fiscal competent, sau transmiterii acestuia prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
* Pentru deblocarea formularului în vederea reeditarii utilizaţi butonul "Deblocare". 
Atenţie! Fişierul P4000.xml ataşat anterior se şterge în mod automat ca urmare a  deblocării.
 
Sfat: 
- Pentru simplificarea lucrului cu aceasta aplicatie, este recomandabil sa parcurgeti formularul inainte de completare si sa bifati casutele corespunatoare sectiunilor unde nu este cazul sa completati informatii. Precedati identic  pentru fiecare imobil adaugat si ascundeti prin bifarea casutelor corespunzatoare subsectiunile pentru care nu este cazul sa completati date.
 Atenţie! 
Daca ati ales sa completati date intr-o sectiune pentru care puteti opta prin bifarea unei casute, atunci toate campurile acelei sectiuni sunt obligatorii si trebuie completate cu informatii.
Exemplu:
Daca pentru un imobil nu aveti de declarat "Date privind veniturile/ taxele obtinute ca urmare a exercitarii de catre o entitate a drepturilor asupra imobilului" in subsectiunea II.1.2, atunci bifati casuta corespunzatoare acestei optiuni , "Nu se obtin venituri ca urmare a exercitarii drepturilor asupra acestui imobil".
 
Daca ati ales sa declarati date in aceasta subsectiune, atunci campurile "Denumirea venitului/ taxei" si "Suma anuala totala a venitului/ taxei" sunt obligatorii
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Nu ati completat toate campurile obligatorii. Reluati formularul si completati campurile evidentiate:
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