ANEXA 7
ANTET*1)
Nr. ___________ din __________________
Către ___________________________________________,
cod de identificare fiscală _________________________ *2),
str. ____________________________ nr. _____, bl. _____,
sc. ________, et. _______, ap. _______, sectorul _______,
localitatea ________________, judeţul ________________,
cod poştal ________________

DECIZIE
de ridicare a măsurilor asigurătorii

În temeiul art. 213 alin. (7) şi art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se ridică măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de
instituire a măsurilor asigurătorii nr. _________________ din data de ________________, constând în:
Bunurile şi/sau valorile identificate pentru
care se ridică măsurile asigurătorii

Datele de
Valoarea
identificare
(exclusiv TVA)
Descriere sumară
(lei)
Cantitatea

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce
constituie principala sursă de venit
Bunurile care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea
activităţii care constituie principala sursă de venit
Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor
persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere,
de concesiune, de leasing şi altele
Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din Codul de
procedură fiscală
Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile,
precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala
sursă de venit
Produse finite
Bunuri perisabile sau supuse degradării
Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu terţe
persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta
Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe
persoane
Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt
deschise
TOTAL:
Motivarea ridicării măsurilor asigurătorii*3):
 au încetat motivele pentru care au fost dispuse;
 ca urmare a constituirii de garanţii prevăzute de prevederile art. 211 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni sau un an, după caz, de
la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii şi nu au fost sesizate organele de urmărire penală;
 în alte condiţii prevăzute de lege: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie
la instanţa de contencios administrativ competentă.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, audierea debitorului nu este obligatorie.

Conducătorul organului fiscal competent
Numele şi prenumele _______________________
Semnătura _______________________________
L.S.
Avizat
Şef serviciu/inspector-şef antifraudă (la nivel direcţie)
Numele şi prenumele __________________________
Semnătura __________________________________

Întocmit
Numele şi prenumele ____________________
Semnătura _____________________________

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
______________________________________________________________________________________________________________
*1) Se vor 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 central 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.
*3) Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea măsurilor asigurătorii.

