Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și 38012

Model 2009 ITL 059
Nr. ........./…/20….

CERERE RESTITUIRE
D-le./D-nă DIRECTOR,
Subsemnatul(a)......................................................... 1) Subscrisa ................................................................,
C.I.F. ..................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ..............................., judeţul ............................................,
codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax
.................................., e-mail ...................................................................... reprezentată prin.................................
................................................................ 2) în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/
administrator/împuternicit cu domiciliul 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.*)......................................., în conformitate cu art. 168 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit restituirea
sumei de ................................ lei, reprezentând:..........................................
...............................................................................................................................................................................,
achitate prin chitanţă/mandat poştal/ordin de plată ....................................................................................................
întrucât.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Solicit ca plata sumei să fie efectuată prin:
□ casieria dumneavoastră; (pentru sume de până la 5000 lei)
□ mandat poştal la adresa……………………………………………………………………………......……
□ virament bancar în contul ………………………………. deschis la banca
………………………….…… sucursala ……………………………. (se completează obligatoriu)
Anexez prezentei următoarele
documente……………………..……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
*)

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

Semnătura şi ştampilă
.......................................................

Se completează în cazul persoanelor fizice;
Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de
înregistrare la instanţa judecătorească, etc.
2)
Se completează în cazul persoanelor juridice;
1)
*)

Notă: În cazul neprezentării la casierie a contribuabililor în termenul legal pentru ridicarea sumelor în numerar și lipsei menționării unui cont
bancar, plata acestor sume se va efectua prin Mandat Postal pe cheltuiala contribuabilului.
Va informam ca datele declarate de dumneavoastra servesc exclusiv desfasurarii activitatii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1, iar utilizarea
lor respecta integral prevederile Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. In conformitate cu prevederile Codului fiscal si ale Codului de procedura
fiscala, D.G.I.T.L. sector 1 prelucreaza informatiile necesare administrarii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvaluite doar autoritatilor abilitate prin lege sa le solicite.
De asemenea, va aducem la cunostinta obligativitatea completarii tuturor datelor de pe formulare, in caz contrar nu se va da curs cererii dumneavoastra. In cazul in
care doriti verificarea exactitatii datelor personale in evidentele noastre, puteti adresa o cerere institutiei, in care sunteti rugati sa precizati motivul verificarii. Puteti
solicita , in scris, accesul, rectificarea, stergerea si restrictionarea datelor cu caracter personal a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Regulamentul ( UE )
2016/679, in masura in care prezentati si o argumentare din care sa rezulte clar motivele intemeiate ale acestei actiuni.

