ÎMPUTERNICIRE
Subsemnatul ________________________________________ având CNP ______________________________,
domiciliat(ă) în _________________________________________________________________________________________,
identificat cu actul de identitate: ______,serie_____,nr.___________eliberat de __________________________
la data de ________________, în calitate de administrator al ___________________________________________ ,
având CUI ______________________, înregistrată la registrul comerţului la nr ._______________ cu sediul
în _____________________________________________________________telefon _________________________, adresa
de e-mail ___________________________________ (mandant)
prin prezenta împuternicesc pe d-l/d-na ______________________________________________având
CNP___________________________,domiciliat(ă)____________________________________________________________
_________________________ identificat/ă cu CI seria ______ nr. _________eliberat de _______________________
la data de ______________________ (mandatar)

să reprezinte cu puteri depline societate / întreprinderea _________________________________
la serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei comunei Dudeștii Vechi.
În vederea reprezentării descrise mai sus acesta va putea să încheie în numele și pe
seama mea următoarele acte/operațiuni:
- Primirea deciziei de impunere
- Completarea declarațiilor de impunere cu privire la bunurile care sunt în proprietatea
mea și sunt supuse impozitării.
- Solicitarea și ridicarea certificatelor de atestare fiscală cu privire la sumele datorate
către bugetul local al comunei Dudeștii Vechi
- Plata tuturor obligațiilor fiscale datorate către bugetul local al comunei Dudeștii Vechi.
De asemenea îmi exprim acordul în vederea comunicării actelor administrative fiscale
emise de către organul fiscal din cadrul primăriei comunei Dudeștii Vechi prin mijloace
electronice să se realizeze prin intermediul platformei de contact Avansis Online puse la
dispoziție de către primăria Comunei Dudeștii Vechi sau la următoarea adresă de email:
_________________________________________. Telefon de contact: _________________________________
Prin semnarea prezentei împuterniciri înțeleg faptul că prevederile legale privind
secretul fiscal nu se aplică persoanei împuternicite, acest mandat reprezentând acordul expres
ca persoana împuternicită să aibă acces la toate informațiile mele fiscale, legate de bunurile
aflate în proprietate și debitele aferente acestora. Persoana împuternicită este răspunzătoare
de asigurarea confidențialității tuturor acestor date.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, în numele meu si
pentru mine, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezenta împuternicire are un termen nelimitat, până la decesul uneia dintre părți sau
până la revocarea expresă a acesteia, în scris.
Cele de mai sus le susţin, cunoscând prevederile Codului Penal privind sancţionarea
infracţiunii de fals în declaraţii.
Prin prezenta, noi mandant și mandatar, ne exprimăm acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcţia de impozite şi taxe locale din cadrul
primăriei comunei Dudeștii Vechi. Suntem informati că aceste date vor fi tratate confidenţial,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
Redactată azi: _________________________________
Mandant
Nume și prenume
_______________________________

Mandatar
Nume și prenume
________________________________

