DOAMNĂ / DOMNULE DIRECTOR,

Subscrisa, S.C. ......................................................................, cod de identificare
fiscală .........................., cu sediul social în str. ........................................., nr. ..............,
bl. ......, sc. ........., et. ................, apt. ........., Oraș / Sector ..............., Judet ......................,
înregistrat la registrul comerțului la nr. .............., reprezentată prin dn. / dna.
..............................., în calitate de ............................, cu domiciliul în str.
........................................., nr. .............., bl. ......, sc. ........., et. ................, apt. ........., Oraș
/ Sector ..............., Judet ......................, vă rog să dispuneți radierea din evidențele
fiscale a procesului verbal de constatare a contravenției seria...... nr. .... din data de
......................
Precizez următoarele:
-

-

Am achitat contravaloarea amenzii respective la ............................... cu chitanța /
dovada plății
Pentru amendă a fost înregistrată plângerea contravențională la
..............................., conform certificat de grefă / sentință judecătorească nr.
........................................................
În acest sens, anexez următoarele documente:
Copie chitanță / dovadă de plată
Copie act de identitate
Împuternicire (dacă este cazul)
Certificat de grefă / sentință judecătoarească (original sau fotocopie)

Data
.....................................

Semnătura
.....................................

Vă informăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a
Sectorului 1 București, 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 privește 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. Puteți
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.

