Anexa 25
1

ANTET
Dosar de executare nr. ...….……..
Nr. …………….. din ……….....

Către………………………………………………
…...……….…………………………….............. 2

ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR
DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
În temeiul prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra
sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare
sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului
..........................3 de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în
temeiul unor raporturi juridice existente.
Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, de îndată, în conturile deschise la unitatea de
Trezorerie a Statului ……......................................, pe numele .......................... 4, utilizând
numărul de evidenţă a plăţii …………………………, după cum urmează:
Denumirea
obligaţiei
fiscale/bugetare

Categorie sumă
de plată5

Titlul executoriu
nr./data 6

Suma datorată
( lei )

Contul în care
urmează
a se vira suma

TOTAL

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către
dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei
de înfiinţare a popririi.
În situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani
debitorului .................3 sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi
juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile
de la primirea prezentei adrese.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanta judecătoreasca
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
Vă mulţumim pentru cooperare,
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume …………………….
Semnătură ........................................
L.S.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
________________________________________
1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea
modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2 Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,
codul de înregistrare fiscală sau codul unic de inregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit
3 Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,
codul de inregistrare fiscală sau codul unic de inregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. In cazul sediilor
secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
4 Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv:
persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu;
5
Se va menţiona categoria de sumă: D- debit, M- majorare de întârziere /DO - dobândă, A- amendă, P- penalitate, PIpenalitate de întârziere, PN –penalitate de nedeclarare
6 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către
terţi
2. Format: A4/t1.
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

