Nr.inregistrare............/..........................

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) …………………………………………………………
domiciliat(ă) în ..........................................., strada……………………………… nr.
…, bloc ……, scara……. etaj …, ap. …cu următoarele date de identitate:
CNP……………………...……….., BI/CI serie …... nr. ……………, eliberat
de .......................……..… la data de .………...……., tel...................................,
adresa electronica de corespondenta(e-mail)........................................................., vă
rog să dispuneţi incetarea impunerii fiscale pentru imobilul situat la adresa: ORAS
PLOPENI, Str. ……......………....................................nr......, bl.........., sc......et.......,
ap......... .
Anexez urmatoarele documente:
 .................................................................................................
 .................................................................................................
 .................................................................................................
Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc excl usiv desfăşurării activităţii Primariei Plopeni-Compartiment Impozite şi
Taxe Locale, 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, Primaria Plopeni 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 s unteţi 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 ca re prezentaţi şi o argumentare din care să rezulte clar motivele
întemeiate alea acestei acţiuni.

Data: ……………………

Semnătura,

Domnului Primar al Orasului Plopeni

În aplicarea prevederilor art.461 alin.(1),(6)din din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare prin expresia modificari aduse unei cladiri
existente se intelege cladire iesita din proprietatea persoanelor fizice.

In cazul instrainarii unei cladiri suntei obligati să depuneţi declaraţia (verso)
însoţită de documentele justificative (o fotocopie a contractului de vanzare-cumparare), în
termen de 30 zile de la data instrainarii si incetati sa datorati impozit pe cladire incepand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
Constituie contravenţie depunerea peste termen a declaraţiei si a documentelor justificative.
Nedepunerea acestor documente se sancţionează cu amendă, în conformitate cu art.493 alin.2, din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contribuabilii au obligatia sa depuna declaratii in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre
urmatoarele situatii:
a)

Intervin schimbari privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b) Intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea
impozitului pe cladiri/terenuri;
c)

Intervin schimbari privind numele si prenumele;

d) Se realizeaza modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe cladire/teren datorat

