ANEXA 4
*1)

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

PROCES-VERBAL
privind rezultatul medierii

Încheiat astăzi .........…..............., anul .…......, luna ....................., ora ………........,
în localitatea ..…………………........, str. .....…………………............... nr. ...........
În temeiul prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Notificarea
privind intenţia de mediere nr. .…………….......... din data de ..………............., transmisă
de către debitorul ..............…………................ *2) din localitatea ...........................................
str. ..........................………………...... nr. ......, cod de identificare fiscală ............. *3), urmare
comunicării acestuia a Somaţiei nr. .…………………........ din data de ...................., s-a
întocmit prezentul proces-verbal:
 - prin care se constată faptul că debitorul, deşi a expirat termenul de 10 zile de la
data primirii notificării, nu s-a prezentat la data şi ora stabilite pentru organizarea medierii
comunicată prin Înştiinţarea privind organizarea medierii nr. ........ din data de ................,
sau stabilită de comun acord a se desfăşura în data de ..………....., la ora ………........
În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesuluiverbal.
 - urmare desfăşurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea
situaţiei obligaţiilor înscrise în Somaţia nr. ...………….……….. din data de ..........................
şi/sau analiza împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în
scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a
beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
În urma analizei situaţiei fiscale s-a constatat că debitorul figurează la data de
………….................. în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale/bugetare restante:
Denumirea obligaţiei
fiscale/bugetare

Categorie suma de
plată*4)

Suma datorată (lei)
Total, din care:

Înscrisă în Somaţia care
face obiectul medierii

Total general:

*1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului
act.
*2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
*3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau
codul unic de înregistrare, după caz.
*4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

Din analiza situaţiei depunerii declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, rezultă
următoarele:
 - debitorul are toate declaraţiile fiscale depuse
 - debitorul nu are declaraţiile fiscale depuse pentru următoarele perioade:
................................................................................................................................................
Debitorul înregistrează în evidenţa fiscală sume de restituit/rambursat pentru care
există cereri în curs de soluţionare, în limita sumei de ...……………....... lei.
Alte menţiuni ale organului fiscal:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Menţiuni efectuate de debitor în cadrul medierii:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................…...
Faţă de cele de mai sus, organul fiscal împreună cu debitorul au convenit
următoarele:
 - plata obligaţiilor înscrise în somaţie va fi efectuată în termen de 15 zile de la
încheierea prezentului proces-verbal
 - debitorul solicită organului fiscal înlesnirile la plată prevăzute de lege, în termen
de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal
 - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplineşte condiţiile
prevăzute de ......……………………...........*5).
În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligaţiile fiscale nu sunt
stinse ori debitorul nu solicită organului fiscal înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15
zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin
comunicarea somaţiei continuă.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se
înmânează sau se transmite debitorului, după caz.

Persoane participante la mediere:
Serviciul/Biroul/Compartimentul ..……………
Funcţia: ...............…….............
Numele ...........................…….
Prenumele ........................…..
Semnătura ........................…..

Debitor
(Reprezentantul legal al acestuia)
Numele ...........................….
Prenumele ...........................
Semnătura ...........................

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

*5) Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum şi actul normativ) în baza căruia este
suspendată executarea silită.

