
FIȘA CAPACITĂȚII DE CAZARE  
  
 

Anul 

 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI / CONTRIBUABILILOR

 B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

Număr camere  închiriate în scop turistic  

Venitul anual 

(lei)

 C. DATE PRIVIND VENITUL ANUAL

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Anexele nr.                        -                            fac parte integrantă din prezentul formular (se înscrie numărul anexelor completate).

Anexa nr.1

Cod de identificare fiscală 

1.

2.

3.

4.

           Nume și prenume 

PROIECT

5.



PROIECT

II. Criterii de ajustare a normei anuale de venit  

Cod poştal

Stradă Număr

Judeţ/Sector Localitate

Bloc Scară Etaj Ap.

1. Norma anuală de venit 

1. Inexistența mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare

2. Situarea locuinței în mediul rural

3. Materialele de construcții din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă

4. Lipsa cel puțin a uneia dintre următoarele utilități, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin 
racordare la rețeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz

5. Grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziția turiștilor

6. Suprafața camerei închiriate în scop turistic nu depășește 15 mp

2. Norma anuală de venit ajustată 

III. Perioada de închiriere a camerei, în scop turistic

3. Venitul anual  

Începerea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Încetarea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

I. Date referitoare la camera închiriată în scop turistic

IV. Determinarea venitului anual

(lei)

  

 ANEXA  nr. .............           
 la  Fișa capacității de cazare 
                  

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Fișa capacității de cazare".

Elemente de identificare a camerei

Începerea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Încetarea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Începerea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Încetarea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Începerea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Încetarea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Începerea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  

Încetarea realizării de venituri  
din închirierea în scop turistic  


FIȘA CAPACITĂȚII DE CAZARE 
 
 
 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI / CONTRIBUABILILOR
 B. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 
(lei)
 C. DATE PRIVIND VENITUL ANUAL
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Anexele nr.                        -                            fac parte integrantă din prezentul formular (se înscrie numărul anexelor completate).
Anexa nr.1
           Nume și prenume 
PROIECT
PROIECT
II. Criterii de ajustare a normei anuale de venit  
III. Perioada de închiriere a camerei, în scop turistic
I. Date referitoare la camera închiriată în scop turistic
IV. Determinarea venitului anual
(lei)
 
 ANEXA  nr. .............          
 la  Fișa capacității de cazare
                  
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Fișa capacității de cazare".
8.0.1291.1.339988.308172
Codruţ Popa
	TextField13: 
	: 
	TextField2: 
	NumericField1: 



