Anexa 54
ANTET 1
Dosar de executare nr ...............
Nr. …………….. din …………...
Către …………………………………..
................................................2

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ
A SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI

În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 234 şi art.236 alin. (17) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică
măsurile de executare silită aplicate debitorului ................................................................... 3 cu
domiciliul fiscal în localitatea ………………………..… str. ………………………..….……………
nr. ……….., cod de identificare fiscală ……….…........................ 4, prin Adresa de înfiinţare a
popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ……………...…. din data de
…………………….…., după cum urmează5:
 - în limita sumei de ..........…….. lei, întrucât a fost depus documentul prin care se
certifică că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie
publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
 - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în
titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de
executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a fost desfiinţat
titlul executoriu /titlurile executorii, sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor
art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
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.
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 denumirea terţului poprit
3
Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului
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 bifa în mod corespunzător motivul care a condus la incetarea executării silite
1

