
Vă informăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură 
fiscală, D.G.I.T.L. Sector 1 prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităților abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoștință obligativitatea completării tuturor datelor de pe 
formulare, în caz contrar nu se va da curs cererii dumneavoastră. În cazul în care doriți verificarea exactității datelor personale în evidențele noastre, puteți adresa o cerere instituției, în care sunteți rugați să precizați motivul verificării. Puteti solicita, în 
scris, accesul, rectificarea, ștergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în măsura în care prezentați și o argumentare din care să rezulte clar motivele 
întemeiate ale acestei acțiuni.     Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012 

 
Anexa nr. 1.1 

 
 

Subscrisa ……………………………………………...........……………., C.I.F.*) ………………………., 
telefon .................. fax ............., e-mail ……………..…, municipiul/orașul/comuna …..............……………, 
sectorul/județul ............., str. …………………………, nr……….., bl. ………, sc. …….., et. …., ap. ……., 
reprezentată legal prin …..............................................………………............…….…….., în calitate de 
acționar unic/asociat/administrator/împuternicit, cu domiciliul fiscal în municipiul/orașul/comuna 
………………………, sectorul/județul …..., str. …………………….………………, nr……….., bl. ………, 
sc. …….., et. …., ap. ……., identificat prin B.I./C.I./C.I.P/Pașaport seria …….……, nr. …………..…, 
C.I.F.*) ………………………., telefon ....................... fax ..................., e-mail …………………..…, declar că 
taxa specială pentru promovarea turistică a localității datorată pentru luna ................. a fost în 
sumă de ..................... lei, calculată conform tabelului următor: 

 

Tip structură de primire turistică 
cu funcțiune de cazare conform 

certificat de clasificare 

Denumirea structurii de primire 
turistică 

Număr 
zile 

turiști 

Baza de calcul ***) Taxa 
 

 Denumire: 
 

   

Adresă: 
 

De la data ultimei declarații până la data semnării prezentei, în contul sumelor datorate 
reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a Municipiului București, s-au efectuat 
următoarele plăți către bugetul local: 

 

Tipul plății 
(op/chitanță/mandat poștal) 

Nr. doc. 
plată 

Data doc. 
plată 

Suma Contul în care s-a 
efectuat plata 

Luna/anul pentru care s-a 
datorat plata 

      
      

Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului București, s-a determinat pe baza cotei 
de 0,5 % stabilită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 417/2021 la 
tarifele de cazare practicate și la numărul zilelor de cazare. 

 

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevarului se 
pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte și complete. 

…………………… 
(data întocmirii declarației) 
 

Reprezentant legal Șeful compartimentului contabil, 
L.S. ……………………………… L.S. ……………………………… 

(prenumele, numele și semnătura) 
  

(prenumele, numele și semnătura) 
 
 
 
 

*)  **) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, dupa caz); etc. 
***) Se va completa cu sumele din contabilitate declarate ca venituri aferente tarifului de cazare  
NOTĂ: În situația în care la nivelul Municipilui București un contribuabil deține mai multe unitați de cazare, prezenta declarație decont se depune pentru fiecare unitate 

de cazare în parte. 
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DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 

Codul de înregistrare fiscală: 12293095 
Str. Piața Amzei nr. 13 

Tel. 021/311.91.08; fax: 021/312.72.40,  e-mail: secretariat_pj@impozitelocale1.ro 
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DECLARAȚIE – DECONT 
privind sumele încasate reprezentând taxa pentru promovarea turistică 

a municipiului București pentru luna ...........................anul ......................... 

   

mailto:secretariat_pj@impozitelocale1.ro
mailto:secretariat_pj@impozitelocale1.ro

	la Regulamentul H.C.G.M.B. nr. 417/2021
	ROMÂNIA

