
 

 

 

 

Nr. ........./…/20…. 

 

 
 

 
DECLARAŢIE 

 

 

 
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.*)..............................................., declar pe propria 

răspundere, în baza art. 105 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată în 2007, sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de art. 292 din Codul penal, 

următoarele: 

1. am pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi informaţiile solicitate pentru 

desfăşurarea inspecţiei fiscale şi anume: 

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

………………………………………......................… şi răspund de exactitatea, realitatea şi legalitatea acestora. 

2. documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală au fost restituite în totalitate la 

finalizarea inspecţiei fiscale, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri. 

3. alte aspecte de declarat: ........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………

……………………………………………………………………………...……………………………………… 

 

Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a 

rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie fiscală. 

 

 

 

 

Data                     Semnătura şi ştampilă 

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

 

                                                 
1) 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; 
Vă informăm ca 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 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 dezvaluite 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, stergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu 
este conformă cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care prezentați și o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acțiuni. 
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