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Nr. înregistrare .................
Data .............................

CERERE
privind acordarea autoriza iei de antrepozit

de tax  pe valoarea ad ugat

I. INFORMA II PRIVIND PERSOANA CARE SOLICIT  S  DEVIN  ANTREPOZITAR AUTORIZAT

 1. Numele

 2. Adresa

 3. Telefon
 4. Fax
 5. Adresa e-mail
 6. Num rul de înregistrare la Registrul Comer ului
 7. Codul de înregistrare în scopuri de TVA
 8. Numele i num rul de telefon ale reprezentantului
legal sau ale altei persoane de contact
 9. Descrierea activit ilor economice desf urate în
România

10. Dac  solicitantul este persoan  juridic :
numele, adresa i codul numeric personal al fiec rui
administrator; se vor anexa i cazierele judiciare ale
administratorilor
11. Informa ii privind condamnarea definitiv  în ultimii 5
ani pentru infrac iunile prev zute în legisla ie fiscal  a
solicitantului (în cazul în care solicitantul este persoan
juridic , oricare dintre administratorii s i)
12. Anexa i certificatul de atestare fiscal  sau, dup  caz,
extrasul de rol privind obliga iile fiscale la bugetul de
stat, precum i cazierul fiscal al solicitantului
13. Anexa i copia situa iilor financiare anuale (bilan ) din
ultimii doi ani
14. Anexa i un certificat constatator, eliberat de Oficiul
Registrului Comer ului, din care s  rezulte: capitalul
social, asocia ii, obiectul de activitate, administratorii,
precum i copia certificatului de înregistrare eliberat
potrivit reglement rilor legale în vigoare
II. INFORMA II PRIVIND ANTREPOZITUL DE TAX  PE VALOAREA AD UGAT  A C RUI AUTORIZARE A FOST
SOLICITAT  (pentru fiecare antrepozit de tax  pe valoarea ad ugat  se completeaz  separat aceast  parte, precum
i oricare alte informa ii necesare)

1. Adresa antrepozitului de tax  pe valoarea ad ugat

2. Descrierea activit ilor ce urmeaz  a se desf ura în
antrepozitului de tax  pe valoarea ad ugat

3. Ar ta i dac  anterior a fost respins , revocat  sau
anulat  vreo autoriza ie de antrepozit de tax  pe
valoarea ad ugat  pentru locul respectiv
4. Anexa i un plan de amplasare a antrepozitului de tax
pe valoarea ad ugat
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5. Anexa i copiile licen elor, autoriza iilor sau avizelor
privind desf urarea activit ilor din antrepozitul de tax
pe valoarea ad ugat
6. Dac  locul se afl  în proprietatea persoanei care
solicit  autorizarea, anexa i copiile actelor de proprietate
7. Dac  locul se afl  în proprietatea altei persoane,
anexa i urm toarele:     a) copia contractului de
închiriere/concesionare/administrare sau dovada
de inerii sub orice form  legal ;    b) o declara ie
semnat  de proprietar care confirm  permisiunea de
acces pentru personalul cu atribu ii de control

 Cunoscând dispozi iile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declara ii, declar c  datele
înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

    ______________________________________________________      ___________
    Semn tura solicitantului sau a reprezentantului fiscal         Data


