Nr. inregistrare ........................../................................................

D-le./D-na DIRECTOR,
Subsemnatul(a)/
domiciliat(ă)/cu

Subscrisa
sediul

……………………………………………………………………….
în

……………………………………………….

………………………………….,

strada

nr. …………, bloc ………, scara …….., etaj

……., ap. ……, e-mail ………………………………..…….………………, cu următoarele date de
identitate: CIF (CNP/CÎF/NIF) …………………………., BI/CI seria ……, nr. …………, eliberat de
……………………….., la data ………………….., vă rog să dispuneţi scutirea de la plata
impozitului aferent imobilului situat la adresa …………………………………………..…..…………,
şi a impozitului pentru autoturismul marca ……………………………………………………, serie
sasiu ………………..………………………………..
Menţionez că sunt beneficiar al:
□ Legii nr. 44/1994 1
□ Legii nr. 341/2004 2
□ Decretul – lege nr. 118/1990 3
□ Legea nr. 448/2006 4
□ Legea nr. 168/2020 5
□ Altele:
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactat/ă la telefon: ………………………........................
Data: ……………….

Semnătura ……..……………...

1

Legea privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din
decembrie 1989
3
Decretul-Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in
prizonieri
4
Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
5
Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi
operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei
acestuia şi urmaşilor celui decedat
F-PO.SSIACPF.04.07
2

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.

