
Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

  I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE

Semnătură împuternicit 

Nume

Prenume

Stradă Număr

Judeţ/Sector

Cod poştalLocalitate

Telefon

E-mail

Bloc Scară Etaj Ap.

Cod de identificare fiscală 

Stradă

III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire

Cod poştal

Număr

Judeţ/Sector Localitate

Telefon Fax

Cod de identificare fiscală 

E-mail

Fax

Semnătură contribuabil

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod ............................................

Bloc Scară Etaj Ap.

Anexa nr. 2

CERERE 
de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România  

de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora 
pentru articolele care urmează să fie înstrăinate  

și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate 
  
 

  II. DATE PRIVIND ARTICOLELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNSTRĂINATE

Nr. 
crt.

Denumirea articolelor care  
urmează să fie înstrăinate 

 

Documentele de achiziție *) 
   

Denumire document Număr/ dată document

*) Documentele de achiziție se anexează în copie.

PROIECT


Loc rezervat organului fiscal
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
  I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE ÎNSTRĂINEAZĂ ARTICOLELE
III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod ............................................
Anexa nr. 2
CERERE
de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România 
de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora
pentru articolele care urmează să fie înstrăinate 
și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate
 
 
  II. DATE PRIVIND ARTICOLELE CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNSTRĂINATE
Nr.
crt.
Denumirea articolelor care 
urmează să fie înstrăinate
 
Documentele de achiziție *)
   
Denumire document
Număr/ dată document
*)
Documentele de achiziție se anexează în copie.
PROIECT
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