ROMÂNIA
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Model 2016 ITL 016
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
A SECTORULUI 1
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012
Cod de identificare fiscală: 12293095
Str. Piața Amzei nr. 13, Sector 1, Bucuresti
Nr. …………………../…./……/20….
Tel. 031/311.91.08; fax: 021/312.72.40
e-mail: info@impozitelocale1.ro

DECLARAŢIA
pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
Subscrisa ……………………………………….…….………………..………, cu sediul
……………

judeţul……...…….., codul poştal

în

ROMÂNIA

……...….,municipiul/oraşul/comuna/…………………………………

sectorul………………., str……………………………………………., nr. ………., bl. ….., sc. ….., et. ……,ap. ……..,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ………….. nr. …….…, C.I.F.2)……………………., tel.fax ……………,email………..…….……reprezentată prin ….…………………………………………………………………………3) în calitate de
proprietar/coproprietar/moştenitor4)/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu domiciliul fiscal în
ROMÂNIA / ………………………, judeţul …………, codul poştal ……………, municipiul/oraşul/comuna
………………………………….,

satul/sectorul

………………,

str.

………………………………………,

nr.

………….., bl. …… sc. ……..et… ………, ap. ………., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria …… nr.
…………./C.I.F. …………….., tel./fax …….…..…, e-mail ………………., solicit scoaterea din evidenţa fiscală a
următorului mijloc de transport marca: …………………………………….….……, serie motor …….……….,
serie şasiua)….……………………………………….……, capacitatea cilindrică ………cm³, capacitate toneb)……....,
dobândit la data de …………….. număr înmatriculare ……..………., anul fabricației …………, matricola (după caz)
……………..….., ca efect al: înstrăinării / transferului de la un alt punct de lucru / furtului / scoaterii din funcţiune /
schimbării domiciliului / încetarea contractului de leasing înainte de scadenţă / scoaterii definitive din ţară, începând
cu

data

de

………………..……….,

dovedind aceasta

prin:

actul nr. …………………… din data

…..……………….. / certificatul de radiere ………..……………………….., anexatc) la prezenta.
Noul proprietar: ………………………………………………., CUI/CNP……………………………….
Localitatea

…………………………….,

județul

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

sectorul,…………

str.

………………………………, nr. …….., bl. ……………, sc. …….. ap. ………. .
Semnătura declarantului,
……………………………………
a)
b)

serie şasiu pentru remorci
capacitate tone pentru remorci

c)

contribuabilii vor înscrie pe actele ataşate în fotocopie menţiunea „conform cu originalul” şi le vor certifica prin semnătură conform art. 64 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură[
fiscală, cu modificările și completările ulterioare
1)
Se completează în cazul persoanelor fizice;
²) Se complează: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz);
3)
Se completează în cazul persoanelor juridice;
4) Moştenitorii trebuie să prezinte certificatul de moștenitor
5) Se menționează denumirea actului care atestă calitatea de proprietar, nr. și data

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

