Anexa nr. 12
Model 2016 ITL 012

Nr. de înregistrare .............................../.........................

CERERE
PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE
PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
D-le./D-nă DIRECTOR,

DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE
Subscrisa ...................................................................................., Cod unic de identificare ..................., judeţ .................. loc.
........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul comerţului
........................... la nr. ........................... .
Pentru punctul de lucru: ……………………………………., având Codul de identificare fiscală.........................................., judeţ
................ loc. ............................ cod poştal ....................... sector ...., Stradă ............................................... nr. ...., bloc ...............................
scara .... etaj ... ap .... Telefon ................................ fax ............................. adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la
registrul comerţului ........................... la nr. ................................ .
Reprezentată prin ................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/notar/executor/
lichidator domiciliat în: judeţ ................., loc. .............................. cod poştal ..................... sector ... strada ................................................ nr.
....., bloc ... scara .... etaj.... ap. ..., tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail …………………………………….
posesorul B.I./C.I./A.I./Paşaport seria ................... nr. .................... eliberat/ă de .................................................... la data de: ...................
solicit eliberarea unui certificat privind situaţia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la
...................................................................................................................................................................
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri societăţii/instituţiei nu are alte
modificări ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă la organul fiscal.
În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situaţiei fiscale din motive imputabile societăţii/instituţiei pe care o reprezint mă
oblig să furnizez precizările şi documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgenţă. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi
documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situaţiei fiscale.
Data: …………/…………20...
Prenume şi nume .....................................................................
Calitatea....................................................................................

Semnătura şi ştampila ...............................................

Notă: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.

INFORMARE INITIALA
Subscrisa Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Piața Varoshaza, nr. 5,
județul Harghita, CIF: 4367558, in baza art. 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) vă
informăm că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul înregistrării unei cereri de
restituire.
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă:
- [x] prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament)
Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, operatorul de date cu
caracter personal, precum și reprezentanții operatorului de date cu caracter personal.
Menționăm, că este posibil ca datele Dvs. vor fi transmise și către către alte instituţii, persoane fizice care
desfăşoară o profesie liberă, precum şi societăţi civile profesionale de executori judecătoreşti în vederea realizării
scopului pentru care au fost colectate datele Dvs.
Datele vor fi stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât există:
-

[x] în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligația legală de a păstra documentele
legale în arhiva Instituției noastre.

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum şi rectificarea sau
ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum şi dreptul de a face plângere la autoritatea
de supraveghere, dacă considerați ca drepturile Dvs nu au fost respectate.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea
și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom
preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Data

Am luat la cunostinta:

Semnatura

