Judeţul CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Serviciul Constatare, impunere şi control Persoane Juridice
Operator de date cu caracter personal nr.14735

Cod de identificare fiscală: 4305857
Piaţa Unirii nr.1, cam. 13
Nr.26918 din 25.01.2012

ÎNŞTIINŢARE

DE

S.C. ZOLI CAR IMPORT EXPORT SRL

PLATĂ

STR. CONSTANTA NR. 35, CLUJ-NAPOCA Jud
CLUJ

CUI 4064147

Sediu STR. CONSTANTA NR. 35, CLUJ-NAPOCA Jud CLUJ

Vă notificăm că figuraţi în evidenţele fiscale ale unităţii noastre cu următoarele obligaţii bugetare:
Denumirea creanţei
bugetare

Cod
impozit
26
33
65
71

Curent

Rămăşiţă

0.00
0.00
0.00
0.00

9,912.00
14,586.00
240.00
35.00

Majorări de
întârziere
calculate până la
25.01.2012

Imp.mijloace de transport Juridice
Imp.mijl.de transp.marfa>12t
Amenzi nedeclarare in termen
Taxa afisaj (firma)

Penalităţi de
întârziere
calculate până
la 31.12.2005

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00

12,374.00
18,311.00
240.00
44.00

2,462.00
3,725.00
0.00
9.00

TOTAL

30,969.00

Vă invităm să achitaţi sumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plată sau să faceţi dovada plăţii acestora.
Am aprecia dacă sumele datorate ar fi achitate cât mai curând posibil, limitând astfel acumularea de majorări de întârziere.
În cazul în care, după data emiterii acestui înscris şi până la data primirii acestuia, aţi achitat sumele precizate, vă rugăm să nu
luaţi în considerare sumele din prezenta înştiinţare.
Plata se poate efectua:- la ghişeele Direcţiei Economice din Piaţa Unirii nr.1, etaj, cam.15, din cadrul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni
(str. Moţior nr. 7) şi din cadrul primăriilor de cartier (Mărăşti, Iris, Someşeni, Mănăştur, Grigorescu şi Zorilor).
- prin ordine de plată (în conturile menţionate mai jos)
Impozit mijl.de transport
- Pers.juridice:
Impozit/Taxă pe clădiri
- Pers.juridice:
Impozit/Taxă pe terenuri
- Pers.juridice:
Impozit pe terenuri extravilane
Taxă afişaj, panouri, publicitate
Impozit mijl.de transport - peste 12 tone
Taxă hotelieră - RO48TREZ21621120207XXXXX
Taxa veh.lente - RO97TREZ21621160250XXXXX
COD FISCAL BENEFICIAR: 4305857

RO43TREZ2162116020202XXX
RO24TREZ2162107020102XXX
RO68TREZ2162107020202XXX
RO18TREZ2162107020203XXX
RO73TREZ21621150250XXXXX
RO75TREZ2165033XXX007149
Impozit pe spectacole
- RO07TREZ21621150201XXXXX
Amenzi
- RO02TREZ21621350201XXXXX
BANCĂ BENEFICIAR: TREZORERIA CLUJ

NOTĂ: În cazul în care doriţi să efectuaţi plata prin ordin de plată sau mandat poştal, vă rugăm să calculaţi şi să viraţi majorări de
întârziere până la efectuarea plăţii, inclusiv. (majorările se vor calcula pentru sumele evidenţiate în coloanele "Curent" şi "Rămăşită")
(cota maj = 2 % pentru fiecare lună sau fracţiune de lună întârziere)

În situaţia în care aveţi nelămuriri în legătură cu această înştiinţare de plată, vă facem cunoscut că vă puteţi adresa
d-nei/d-nului NICOARA DAN, la sediul nostru situat în Piaţa Unirii nr.1, etaj, cam.13, luni, marţi, miercuri, joi şi vineri între orele 8:30 - 10:00, sau
la tel.0264-597750.
inspector NICOARA DAN
funcţia

prenume şi nume

-------------------------------------------------------------- aici se taie -------------------------------------------------------------DOVADA indeplinirii procedurii de inmanare a instiintarii de plata nr. 474551 din 25.01.2012
CONTRIBUABILUL S.C. ZOLI CAR IMPORT EXPORT NR.DE ROL NOMINAL UNIC: 160269
Aceasta instiintare de plata a fost:
1. inmanata d. ............................................... identificat(a) prin B.I./C.I. seria ......, nr. .................. semnatura de primire .................../ data .................
2. inaintata prin posta, recomandata nr. ............./ ....................
25.01.2012

