- radiere auto la cerere, cu depozitare Denumire contribuabil ……………………………………..
C.U.I./C.I.F. …………………………………..………….

Doamnă/Domnule Director,
Subsemnatul ..................................................................................., în calitate de reprezentant al
....................................................................................................................., C.I.F. .........................................................,
potrivit art. 471 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
și potrivit punctului 126 alin. (1) lit. a din Titlul IX al Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, rog scoterea din evidența fiscală a mijlocului de transport marca
....................................................................., identificat prin serie caroserie ........................................................,
serie motor.................................... , an fabricație ...................... și nr. de înmatriculare .................., deoarece
doresc retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi fac dovada depozitării acestuia, într-un
spaţiu

adecvat,

ce

nu

afectează

domeniul

public,

respectiv

la

adresa

poștală

…………………………………..……………………………………….……………………………………………………………………………………… .
Imobilul unde va fi depozitat vehiculul, aparține …………………………………………..…………….……………… .
Atasez prezentei certificatul de radiere la cerere, eliberat de autoritățile competente.
Menționez că am achitat obligațiile fiscale aferente anului curent.
Cu stimă,

.............................................................................

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, iar utilizarea lor respectă integral
prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură fiscala, D.G.I.T.L. Sector 1 colectează şi stochează
informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor
datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei
noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizare a sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a
căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate alea acestei acţiuni.
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

