PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
DIRECȚIA FINANȚE PUBLICE LOCALE

CERERE SCUTIRE VETERANI DE RĂZBOI / VĂDUVE DE RĂZBOI / VĂDUVE
NECĂSĂTORITE DE VETERANI DE RĂZBOI (LEGEA NR. 44/1994)
Nr. ____________/____________

Domnule Director,
Subsemnatul (a)_______________________________________, domiciliat (ă) în
______________________________________________________, posesor al B.I./C.I. seria
______, nr.____________, CNP________________________, telefon ____________, solicit în
calitate de beneficiar al Legii nr. 44 / 1994 scutirea impozitului / taxei pe clădiri/ terenuri și
mijlocul de transport marca ________________________, deținute în proprietate /
coproprietate, conform art.456 alin.(1), lit.r); art.464 alin.(1) lit.r) și art. 469 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Declar că aceste imobile sunt / nu sunt folosite în scop economic sau de agrement.
Anexez copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitate cu originalul:
 acte de proprietate / coproprietate ale imobilelor
 buletin / carte de identitate (soţ şi soţie);
 legitimaţie de veteran de război / văduvă de război / văduvă necăsătorită de veteran de
război;
 cartea de identitate a mijlocului de transport;
 contract de închiriere/comodat pentru suprafața de ______m.p. (după caz).

Semnătura,

Data _____________

NOTĂ DE INFORMARE
• Scutirea de la plata impozitului / taxei se acordă integral pentru terenuri, clădiri de tip rezidențial și un singur mijloc de transport
la alegerea contribuabilului , aflate în proprietate sau coproprietate ( soț /soție) . În situatia în care o cotă-parte din proprietate
aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota – parte deținută de acești terți.
• Scutirea de la plata impozitului / taxei se acordă pe baza cererii la care se anexează copii ale documentelor

justificative,

certificate de conformitate cu originalul (art.64 alin 5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală), care atestă situația
respectivă valabilă la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior,

cu excepția contribuabililor care sunt deja cuprinși în baza

de date a UAT Buzău.
• Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în care se acordă scutirile de impozite / taxe,
persoanele în cauză trebuie să depună noi declarații fiscale în termen de 30 de zile de la apariția schimbărilor.
• Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date. Daca doriți sa aflați mai multe informații despre modul cum prelucram aceste date va rugăm sa accesați următoarea adresa:
https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/sau sa ne solicitați o copie a informării, fie prin email,
fie la Ghișeul Unic al instituției.

