
 
C E R E R E    S C U T I R E 

  
 
Subscrisa ........……………………………………………………………………......................., 

C.U.I./C.I.F.*) ...…..............................., cu sediul în Municipiul Bucureşti, codul poştal …......, 

sectorul ..….., str. ..........……...................................., nr. ........, bl. ........., sc. ......., et. ......, ap 

........, tel./fax ........................., e-mail ...................................................... reprezentată prin 

………..................................................................................................................2) în calitate de 

proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit cu domiciliul în Municipiul Bucureşti, 

codul poştal ...…...., sectorul ...…..., str. ..………..............................................., nr. ...…...., bl. 

....…...., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …..... nr. 

.............., C.U.I./C.I.F.*)......……..........................................,  prin prezenta solicit, scutire la 
plata1), pentru ……………………………………………………………………...…………………….... 

…………………………………………….…….…………………………………..……………………….., 

conform actului/actelor normativ/e: ..............................................………........................................ . 

La prezenta cerere anexez documentele∗∗∗):  

.............................................................................................……….......….................................. 

.............................................................................................................…….…............................ 

................................................................................................................…..……........................ 

................................................................................................................….……......................... 

.................................................................................................................………......................... 
 

.................................................................................................................………......................... 

.................................................................................................................………......................... 

 

Data completării   ..................................../....... 

                         ...................................................... 
(nume, prenume, semnătura) 

 

 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul 
de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 
 

1)  Notă: * impozit / taxe 
 

1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire, se 
sancţionează cu amendă şi duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.  
2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.  
3. Neanunţarea modificărilor intervenite prevăzute la pct. 2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
∗∗∗) Se vor menţiona documentele aprobate prin hotărâre de consiliu, sau documentele/înscrisurile care justifică cererea, funcţie de scutirea solicitată, precum şi orice alte documente 
relevante în susţinerea cererii 

 
  

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    
                        

  
 


	C E R E R E    S C U T I R E

