-cerere schimbare SEDIU SOCIAL / DENUMIREDenumire contribuabil ……………………………………..
C.U.I./C.I.F. …………………………………..………….

Doamnă/Domnule Director,
Subscrisa ..……………….……………………………………….……………………………………………,
C.U.I. …………….. având sediul social actual în localitatea ……………………….…. județul
……………..……, sector ...., str. …………………………………….., nr. …...., bl. …..…, sc. ………, et.
……., apt. ………, tel. ………………….…...……, adresa de e-mail ……………………………………,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. …………..……………, reprezentată prin
.……….…………………………………………………………………………………………………………………....,
în calitate de …………………….…….………………………...……….., cu domiciliul în localitatea
…………………………….….…………, județul….…....………, sector ….., str. …………………………...
………………..……………..……………., nr. …, bl. ……, sc. ……, et. ..…, ap. ..…, posesor al
B.I./C.I./pașaport seria ….…, nr. …....……, eliberat/ă de ………………….……..………, solicit
modificarea în evidența fiscală a sediului social / denumirii, începând cu data
rezoluției pronunţată în şedinţă publică, respectiv cu data de ………………….................,

conform documentelor anexate prezentei, semnate pentru conformitate cu originalele:
 Hotărârea adunării generale a asociaţilor și/sau decizia asociatului unic, înscris ce a fost
depus la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privitor la schimbarea de sediu / denumire;
Rezoluția pronunţată în şedinţă publică, prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul

Comerţului, a menţiunilor cu privire la schimbarea sediului/denumirii;
Certificat de înregistrare menţiuni;
Certificat de înregistrare, pentru noul sediu;
Împuternicire şi copie de pe actul de identitate al persoanei delegate să depună

documentele sus menţionate.

Data …………………..

Semnatura ….………………………………

Pentru informaţii suplimentare, putem fi contactatați la telefon: ....………………
Persoana de contact: ............................................................................................

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

