ANEXA 2
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.438/2009)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALÂ
UNITATEA FISCALĂ 1)....................................................
Str.……….....………….… nr. ………..…, Localitatea ………………………
COD DE BARE
Nr. …………….. din …………………………….

Către …………………………………..
cod de identificare fiscală2) ………………………
Adresă*) str. ......................... nr. ........, bloc ..........,
sc. ........., et. ........, ap. ....., sector.......,localitatea
..................., judeţul ...................., cod poştal……..

ADRESĂ
de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti
În baza art.149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, va comunicam ca s-a luat masura executarii silite prin poprire a
sumelor urmaribile reprezentand venituri şi disponibilităţi băneşti în lei sau în valuta, pentru următorii terţi
popriţi........................................................................3).
Sumele vor fi reţinute şi virate în contul 50.67.02 deschis la unitatea de trezorerie a statului
…………….. …………………………………………………după cum urmează:
Natura obligaţiei
fiscale4)

Titlul executoriu
nr./data5)

Cuantumul sumei datorate
( lei )

TOTAL

Conducătorul organului de executare,
..............................
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor OMFP nr.1107/2012 privind emiterea
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.

Număr de operator de date cu caracter personal - 759
1) Se va menţiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ,
2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz, alte date de identificare a debitorului (sediu principal/sediu secundar, după caz),

*) Se va menţiona adresa sediului principal,
3) Se va menţiona: denumirea băncii la care se află deschis contul debitorului, numele,prenumele/denumirea , codul numeric personal,
numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare a tertului poprit, dupa caz
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii
ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de M.F.P. prin A.N.A.F şi unităţile sale teritoriale,
5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

COD DE BARE

