Nr. inregistrare ………/……/…/…….. Vizat sef birou finaciar contabil ....................................
se abroba incepind cu data de .............................
se respinge pentru motivul ....................................
Către
Primaria Şiria

Subsemnatul(a)/subscrisa………………………………………………………
……, cu domiciliul/sediul în……….……………………………….. , posesor al
B.I./ C.I. seria…………., nr……………., eliberat de ………………,numar
inregistrare la ONRC ........./..../..../., (co) proprietar al imobilului , prin prezenta
solicit reducere / scutire de la plata ...…………………………………..……....…..
…………………………………………………………………………..…..………..
................................................................................................................................
în calitate de veteran de razboi/ văduvă de veteran de razboi nerecăsătorită / văduvă de război
( Legea 44/1994 ), persoană fizică ( prevăzută în D.L. 118/1990 cu completări ulterioareO.G.105/1999 ), persoană care reabiliteză locuinţa (Legea 153/2011) , persoană cu handicap grav
sau accentuat, persoană cu grad I de handicap (Legea 448/2006) , proprietar de monument declarat
istoric ( Legea 422/2001) ,persoană fizică (persoana prevazută de legea 341/2004) sau conform
urmatoarei prevederi legale :…………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………
Temei legal : art. 464 ,456 ,468 , 479 din Legea 227/2015
La prezenta cerere anexez:
- copie buletin / carte de identitate a solicitantului / certificat de inregistrare fiscala (unde este
cazul)
- extras CF original, actualizat al imobilului;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine alte proprietăţi ;
- cupon de pensie ( unde este cazul );
- legitimaţie veteran de război/ văduvă (unde este cazul);
- adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi
membrii din familie ( unde este cazul);
- orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie
(pensie, ajutor de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii etc.- unde
este cazul);
-documente care atestă situaţiile excepţionale invocate ( certificate , talon autovehicul cu
inscrierile corespunzatoare):……...................................................................……………………
……………………………………………………………………………………………………
-delegatie, mandat, imputerniceire dupa caz
Data………………………..
Semnătura/stampila..................
NOTA
Termenul de operare a scutirilor este conform dispozitiilor legale in vigoare
Nedeclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 zile de la data apariţiei
acestor modificări, duce la suspendarea facilităţilor acordate, începând cu 1 a lunii în care au apărut acestea. O nouă
cerere pentru acordarea de înlesnire se poate depune doar pentru anul fiscal următor.
Precizez că am luat la cunoştinţă că scutirea se acordă numai pentru obligaţiile de plată
pentru care am solicitat această scutire şi numai pentru bunurile impozabile declarate la organul fiscal la data cererii.
Pentru bunurile dobândite ulterior, este necesară depunerea unei noi cereri.

La depunerea cererii se prezintă proprietarul bunului supus impozitarii / taxarii avind
asupra sa toate actele in original.

Declaraţie

Subsemnatul (a)/subscrisa……………………………………………………
domiciliat (a)/cu sediul în .…………………………………………………………
posesor al B.I./C.I. seria……nr………………. CNP/CUI/CNP ……………………
prin prezenta declar pe proprie răspundere că deţin/ nu deţin alte imobile, astfel:
Precizez că am solicitat/ nu am solicitat scutire de la plata impozitului pe imobil ,
astfel:
Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Biroului Financiar al Comunei Şiria-taxe si
impozite, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. În conformitate cu
prevederile Codului fiscal şi al Codului de procedură fiscala, se colectează şi stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar
acestea sunt dezvăluite doar autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor
datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în
evidenţele noastre, puteţi adresa o cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea,
actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă
Legii nr.677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acţiuni. Prin semnare
sunteti de acord cu prelucrarea acestor date.

Data
……………….

Semnătura/stampila
………………………..

