Anexa 50
ANTET
Dosar de executare nr. ...…………. …......
Nr. …………….. din ………………....…….
1

Către ...................….....................
………..……………………………..2

ADRESĂ PRIVIND CONTINUAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ
PRIN POPRIRE ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI

În baza prevederilor art. 203 alin. (5) și art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul
…………...................………………………….3 cu domiciliul fiscal în localitatea …………….………
str. …………………………………..……… nr. ……, cod de identificare fiscală ………….……… 4,
se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare,
temporară, totală sau parţială a executării silite prin poprire nr. ……....... din data de …….........,
în limita sumei de ....……….......… lei.
Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în contul ………………......................................
deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ……………………...., pe numele ……………………
……………………..5, utilizând numărul de evidenţă a plăţii ...................................………..
Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens,
aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

Vă mulţumim pentru cooperare,
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume ...................................
Semnătura ...............................................
L.S.
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 numele şi prenumele/ denumirea şi adresa băncii şi ale debitorului, alte date de identificare ale acestuia
3
Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. In cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va
menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
4
Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz
5
Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice,
sedii secundare sau orice altă entitate.
1

