
ANEXA Nr. 2
ANTET1  

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

              Către 2  …………………………………..........
              cod de identificare fiscală………..................
              str. .................................nr...., bloc ....., sc...,
              et....., ap. ....., sector.......,localitatea.............
              județul ......................., cod poștal.................

SOMAȚIE

    În  baza  prevederilor  art.  230  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența fiscală cu
următoarele  sume  de  plată,  pentru  care  s-a  început  executarea  silită  în  temeiul  titlului
executoriu emis/titlurilor executorii emise de .............................................. anexat/anexate.

Denumirea
obligației

fiscale/bugetare

Categorie
suma de plată3

Titlul executoriu
nr./data 4

Suma datorată
( lei ) 

Contul în care urmează 
a se vira suma 

TOTAL

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei  somații,  nu veți  achita sumele
menționate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veți face dovada stingerii
acestora, în baza prevederilor  art.  230 alin.  (1) din Legea nr.  207/2015 privind Codul  de
procedură fiscală,  cu modificările și completările ulterioare, se va proceda la continuarea
măsurilor de executare silită, cu excepția popririi bancare care poate fi instituită după 30 de
zile de la data comunicării somației potrivit art. 236 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menționate mai sus, exclusiv cele
generate  de  comunicarea  acestei  șomații  prin  poștă,  vor  fi  suportate  de  către
dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit  dispozițiilor  art.  9  alin.  (2)  lit.  d)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Conducătorul organului de executare,
Nume și prenume ……………………
Semnătura .......................................

L.S.

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor  Ordinului preşedintelui
A.N.A.F. nr.1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi
procedurale
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
____________________________
1 Se  va  trece  sigla  conform  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  3504/2013  privind
aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările
ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal  central emitent al prezentului act     
2 Se va menționa numele și prenumele sau denumirea debitorului, după caz.
3 Se va menționa categoria de sumă: D- debit,  M- majorare de întârziere /DO - dobândă, A – amendă, P- penalitate, PI-
penalitate de întârziere, PN –penalitate de nedeclarare
4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul și data emiterii.
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