Anexa 56
ANTET 1
Dosar de executare nr................................
Nr. ..................... din ..................................................
Aprobat,
Conducătorul organului fiscal central,
Nume şi prenume...... ..............
Semnătura.................................
L.S.
Avizat,
Compartiment juridic
Nume şi prenume...... ...............
Semnătura ............................
PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE A ÎMPLINIRII TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE A DREPTULUI
DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ
În baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ....................................,
cu domiciliul fiscal în localitatea ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod
de identificare fiscală.....................2, a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale/bugetare
restante, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că s-a împlinit termenul de prescripţie a
dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:
Denumirea
obligaţiilor
fiscale/bugetare

Categoria
sumei de
plată3

Începerea termenului
de prescripţie
(scadenţa sau titlul
executoriu)
Anul

Luna

Suma
datorată
(lei)

Perioada de
întrerupere/
suspendare a
termenului de
prescripţie

Suma pentru care s-a
împlinit termenul de
prescripţie a dreptului de
a cere executarea silită
(lei)

Ziua

TOTAL

Se anexează următoarele documente justificative ........................................................
....................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .......... exemplare.
Şef compartiment evidenţă pe plătitori:
Nume şi prenume.......................
Semnătura ..............................

Şef compartiment executare silită:
Nume şi prenume............................
Semnătura.....................................
Executor fiscal
Nume şi prenume............................
Semnătura ....................................

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

_____________________________
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: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz
3 Se va menţiona categoria de sumă: D- debit, A - amendă, M- majorare de întârziere /DO - dobândă, P- penalitate, PIpenalitate de întârziere, PN –penalitate de nedeclarare, după caz
1

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a
dreptului de a cere executarea silită
2. Format: A4/t1.
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 215 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 compartimentul de evidenţă pe plătitori.
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

