CERERE ALOCARE CREDENTIAL PENTRU PLATA PRIN
 PLATFORMA WWW.DITLPPL.RO


Subsemnatul/a 								*, CNP 		*,  cu domiciliul în 			*, Str. 			* nr. 		*, bl. 	, ap. 	, sector/judet 	, email : 							*, nr.telefon 	______*, va rog a-mi atribui credential in vederea platii prin platforma electronică ditlppl.ro.

	Conform prevederilor legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 46 alin (8), și art. 47 alin. (2) a căror aplicare a fost reglementată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3097/2016;
	În acord cu procedura de comunicare a actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care acestea se realizează, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3097/2016;
	Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești - Leordeni nr. 119/19.11.2018;
	În baza raportului juridic de drept fiscal, solicit comunicarea actelor administrativ fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale Popești – Leordeni, ce-mi sunt opozabile, prin: e-mail, fax, telefon
	Sunt de acord ca orice corespondenta sa fie expediata doar  la:

□ adresa de email mai sus mentionata
□ numărul de telefon înscris în paragraful anterior 
	Ridicarea credentialelor se va face personal, la termenul stabilit in urma contactarii telefonice de catre angajatii institutiei noastre.
	O data cu semnarea prezentei cereri, contribuabilii sunt obligață să transmită copii ale actelor de proprietate, la solicitarea functionarilor institutiei, in vedere actualizarii evidentelor fiscale.
	Plata se va efectua doar prin intermediul unui card bancar.
	Prezenta cerere se depune însoțită de copia cărtii de identitate;
În cazul în care bunul este deținut în coproprietate (mai mulți proprietari), fiecare va completa și va transmite câte o cerere de alocare credential ( în care este comunicată o adresă de mail individuală) însoțită de copia cărții de identitate.



Sunt de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European, privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Sunt de acord sa primesc, la numerele de telefon înscrise în documentele depuse la DITL, informatii, prin mesaje text, referitoare la: documentele emise de DITL în procedură automată, activitatea DITL și a Primăriei Orașului Popești – Leordeni.

Data: 		Semnătura :  	

*CAMPURI OBLIGATORII

