MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
INFORMARE

În temeiul art. 8 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1665/2020 privind stabilirea
mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de
comunicare a acestora,
În conformitate cu prevederile considerentului nr.39 din Regulamentulul nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor),
Având în vedere:
- Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a
popririi încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Asociaţia Română a Băncilor
și instituţiile de credit membre ale A.R.B.,
vă face cunoscute următoarele:
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prelucrează date cu caracter personal în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea întreprinderii măsurilor de executare silită prin
poprire asupra disponibilităților bănești aflate în conturile bancare deschise de către debitori la
instituțiile de credit.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor
conferite de legislația internă, prelucrează și transmite, în conformitate cu Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la
distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, către instituțiile de
credite membre ale A.R.B. următoarele categorii de date cu caracter personal:





nume si prenume;
adresă de domiciliu;
cod numeric personal;
cuantumul obligațiilor fiscale.

Mecanismul de comunicare a actelor de executare catre institutiile de credit prin
intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, are în vedere debirocratizarea şi
simplificarea procedurilor administrative, precum şi modernizarea şi eficientizarea activităţii
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Obiectivele implementarii acestui nou mecanism sunt urmatoarele:
- scurtarea duratei de comunicare a actelor de executare, inclusiv cele emise ca urmare
a încetării măsurilor de executare silită,

- reducerea costurilor de comunicare/operare pentru părţile implicate – A.N.A.F. şi
instituţiile de credit,
- blocarea conturilor debitorului numai în limita sumei poprite,
- urmărirea sumelor indisponibilizate ca urmare a înfiinţării popririlor de către organele
fiscale centrale, în vederea ridicării măsurilor de executare silită prin poprire atunci când sumele
virate în contul menționat în adresa de înființare a popririi acoperă creanţele fiscale înscrise în
aceasta.
Mecanismul mai sus prezentat va fi realizat prin intermediul sistemului informatic
e-Popriri care va gestiona schimbul de informații între A.N.A.F., organele fiscale centrale
competente și instituțiile de credit, în ceea ce privește înființarea, suspendarea, continuarea,
ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară, sumele ce pot fi plătite de către
instituțiile de credit și actualizarea sumelor rămase de recuperat din popririle înființate, în cazul
actelor comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
În conformitate cu prevederile Regulamentululi nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date, persoanele vizate de activitățile de prelucrare a datelor
cu caracter personal dispun de următoarele drepturi:











Dreptul la informare;
Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
Dreptul la opozitie;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata,
inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Exercitarea drepturilor o puteți face printr-o cerere depusă personal sau transmisă prin
poștă la sediul ANAF din București, strada Apolodor nr.17, sectorul 5 sau la adresa de
e-mail _ presa@anaf.ro.

Conform Protocolului de colaborare, in scopul îndeplinirii obiectului acestuia, părţile
semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
şi, respectiv la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările
ulterioare. De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul
prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor).

