Nr. .................................
Data...............................

DECLARAŢIE
PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Subsemnatul(ă) ...................................................................................................... domiciliat în
localitatea ............................................ Str. .......................................................... nr. ....... bl. ....... sc. .....
et. ..... ap. ......., solicit scoaterea din evidenţa dvs. a urmatorului mijloc de transport
marca .................................................... cu seria motor ........................ serie şaşiu * ....................... cap.
cil. .......... cmc, capacitate ** ......................... tone, dobândit la .................................................
încetat prin:
1 - înstrăinare; 2 – schimbare domiciliu; 3 – scoatere definitivă din ţară; 4 – impropriu circulaţiei conform
actului
nr.
..........................................
data
......................
nr.
certificat
de
radiere ............................................... data radierii .............................................
Noul proprietar:

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Str. ....................................................................... nr. ...... bl. ..... ap. .....

Semnătura declarantului
*serie pentru remorci
**capacitate (tone) remorci
Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, 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, D.V.B.L. Sector 2 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 alea acestei acţiuni.
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Denumirea băncii/sucursalelor .........................................................................................................................
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