Anexa nr.14

Model 2016 ITL 014
Împuternicit……………………………………….., CNP ………..................., B.I./C.I./A.I.
serie … nr. …………….., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal .......................
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
............................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………
Contribuabilul ……………………………………….., Codul de identificare fiscală
..................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,
str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ..............................
fax ............................., adresă de e-mail …………………………………, înregistrat la
registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN
…………………………………….., deschis la ………………………………………

ROMÂNIA
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
Codul de identificare fiscală: 12292095
Str. Piața Amzei nr. 13
Tel. 021/311.91.08; fax: 021/312.72.40
e-mail: info@impozitelocale1.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012
Nr. rol nominal unic …………………………
Nr. ……......../data elib…………/200..

Nr. şi data înregistrării la organul fiscal local ………………/………………………….

Declaraţie fiscală
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor
persoane juridice
depusă pentru anul 20….
Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire contribuabil)
………………………………., avem în derulare următoarele contracte de publicitate:
Nr.
crt.
(0)
1.
2.
3.
4.
5.

L. S.

Beneficiar

Contract nr.
din data

Data intrării
în vigoare

(1)

(2)

(3)

Valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate
fără TVA
(4)

Director P.J.,
…………………………

Şef compartiment contabil,
…………………………………

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Prenume şi nume ………………………., CNP …………………………..B.I./A.I./C.I. serie …. nr. ……..
Semnătura contribuabil _____________
Data _____/_____/_____ sau
Nr. şi data confirmării de primire:
___________________________________

DECIZIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru
anul 20…
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc următoarele obligaţii
de plată faţă de bugetul local al comunei/oraşului/municipiului/sectorului 1:

Cota %

Taxă datorată
(lei)

Termenele de plată

(5)

(6) = (4) x (5)

(7)

Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează
organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenței, accesorii în cuantum de 1% pe lună sau
fracție de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în
sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de
45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Coducătorul organului fiscal local,
.........................................................
(prenume, nume şi ştampilă)

Întocmit azi data ........................
....................................................
(funcţia, prenume şi nume)

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 la Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
în cazul contribuabililor persoane juridice
depusă pentru luna .................... / anul 20…..............
Model 2016 ITL 014

Contribuabilul …………………....………................................………..,

ROMÂNIA
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
Codul de identificare fiscală: 12292095, Str. Piața Amzei nr. 13
Tel. 021/311.91.08/09, int. 141/134; fax: 021/312.72.40, e-mail: secretariat_pj@impozitelocale1.ro
Nr. rol nominal unic …………………………
Nr. ……......../data elib…………/20.....

Codul de identificare fiscală .........................................................................,

Contracte de publicitate în derulare:

Nr.
crt.

(0)

Beneficiar

(1)

Denumire
furnizor de servicii,
deținător/proprietar
al mijlocului de
reclamă
și publicitate

(2)

Contract nr.
din data
&

Valoarea serviciilor
de reclamă şi
publicitate fără TVA

Data
intrării în
vigoare

(cuprinde orice plată
obţinută sau care urmează
a fi obţinută pentru
serviciile de reclamă şi
publicitate,
cu excepţia TVA)

(3)

(4)

Cota
%

Taxa
datorată

Dovada
achitării/
(Nr. doc.
plată/data)

Adresă poștală
propusă de
furnizorul
amplasamentui și
agreată de către
beneficiar

(5)

(6)

(7)

(8)

Tip structură
afișaj
(mesh, cub,
backlit,
billboard,
prismă, etc.)

Numarul
corespunzator al
avizului de
amplasare
și/sau numărul
autorizației de
construire

Cod
locație
identificare
amplasament

Observații
(după caz:
amplasament pe
proprietate
privată, persoană
fizică
și/sau persoană
juridică)
Nume prenume/
Denumire
CUI/CNP

(9)

(10)

(11)

(12)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subsemnatul, ..............................................................................................................., în calitate de administrator/președinte/reprezentant judiciar al entității juridice
................................................................................................................... , declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în
declarații, că cele menționate în prezenta, sunt conforme cu situația de drept și de fapt.
L. S. Director P.J.,
…………………………

L. S. Şef compartiment contabil,
……………………………

(prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

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

