Anexa nr. 1
Declarația de independență juridică și financiară pentru furnizorii de servicii de
depozite de date
Calitatea declarantului*:
o furnizor de servicii de depozite de date;
o subcontractantul furnizorului de servicii de depozite de date;
o membru în conducerea furnizorului de servicii de depozite de date;
Subsemnatul___________________, identificat/identificată cu actul de identitate seria ……
nr. __________ eliberat de __________ la data de__________, cu domiciliul în localitatea
_____________, str. ________________ nr. _____ bl. ___, sc. ____, ap. _____,
sectorul/judeţul _________, în calitate de ______________al SC____________, având
sediul
social
(adresa
completă)_______________________________________________________,
telefon_______________fax_____________adresă email____________________________
CUI____________, care actioneaza ca reprezentant legal al societăţii mentionate mai sus/
membru în conducerea societăţii, confirm si declar pe proprie răspundere următoarele:
- subsemnatul/societatea este independent(ă) de industria tutunului în ceea ce privește forma
juridică, organizarea și luarea deciziilor, în conformitate cu articolul 35 alin. (2) litera (a)
din Regulamentul de punere în aplicare nr. (UE) 2018/5741;
- subsemnatul/societatea este independent(ă) de industria tutunului din punct de vedere
financiar, în conformitate cu articolul 35 alin. (2) litera (b) din Regulamentul de punere în
aplicare nr. (UE) 2018/574:
- nu mă aflu în/nu există niciun conflict de interese cu industria tutunului, în conformitate cu
articolul 35 alin. (2) litera (c) punctele 1-2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2018/574.
Înțeleg că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană își rezervă
dreptul de a verifica această declarație și sunt conștient de consecințele care ar putea decurge
din declarația falsă, inclusiv din nerespectarea prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE)
2018/5732 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor
de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru
produsele din tutun.
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită
conform art. 326, privind falsul în declaraţii din Codul Penal.
Semnătura:
Data și locul:

*

Se va bifa una dintre opţiuni, după caz;
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind
standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din
tutun;
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Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele
principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de
trasabilitate pentru produsele din tutun
1

