
 Anexa nr.7
                  (Anexa nr.24 la Ordinul nr.63/2017)

    

ANTET*1)

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

                                        Către ................................
                                        ...................................*2)

ADRESĂ
de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti

În temeiul prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în
măsura  în  care  este  necesar  pentru  stingerea obligaţiilor  fiscale/bugetare,  sumele  existente,
precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la
unitatea dumneavoastră de către debitorul .........................*3), în limita sumei de ................ lei.

Sumele  indisponibilizate se  vor  vira  în  contul  …………….  *4),  deschis  la  unitatea  de
Trezorerie  …………………*5),  pe  numele  .......................*6),  cod  de  identificare
fiscală ......................, utilizând numărul de evidenţă a plăţii ..................…, în termenul prevăzut la
art. 236  alin. (13) sau alin. (20), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens
aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai
proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului
................................*3), şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea
integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la
art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările  ulterioare,  precum  şi  pentru  stingerea  obligaţiilor  fiscale  aferente  bugetelor
administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.

În  cazul  popririlor  înființate  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă,  plata
sumelor  prevăzute  la  art.  236 alin.  (14)  din  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi realizată până la data la care instituțiile
de credit transmit informațiile privind suma disponibilă de plată.

Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare*7).
Împotriva  prezentului  înscris  se  poate  introduce contestaţie  la  instanţa  judecătorească

competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării 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 şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

                              Conducătorul organului de executare,
                              Numele şi prenumele ........................
                              Semnătura .......................................*7)

                                                        L.S.*7)

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
------------
*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.
*2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituției de credit.
*3)  Se  vor  menţiona  numele,  prenumele/denumirea  şi  domiciliul  fiscal,  codul  numeric  personal,  numărul  de
identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale
debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-
a înfiinţat.
*4)  Se va menționa contul RO08TREZ999506702XXXXXXX deschis la unitatea de Trezorerie Operativă Centrală, în
cazul  popririlor  înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță, sau contul
indicat în somație,  deschis la unitatea de Trezorerie  a Statului,  în cazul popririlor inființate prin adrese comunicate
prin alte modalități prevăzute de lege.
*5) Se va menționa Trezoreria Operativă Centrală,  în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace
electronice de transmitere la  distanță,  sau  unitatea de  Trezorerie  a Statului  la  care este arondat  organul  fiscal
competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitorul care înregistreazā obligaţii fiscale restante,  în
cazul popririlor inființate prin adrese comunicate prin alte modalități prevăzute de lege .   

*6)  Se  va  menţiona  debitorul  care  înregistrează  obligaţii  fiscale/bugetare  restante,  respectiv:  persoane  fizice,
persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum și codul de identificare fiscală al acestuia.
*7) Nu se va completa în cazul popririlor inființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la
distanță.



1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
2. Format: A4/t1.
3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte: electronic sau în 2 exemplare, dupa caz, de organul de executare.
6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituția de credit; 
7. Se arhivează:  în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanțelor Publice;

        sau, după caz,
       - 1 exemplar la dosarul de executare.


