
ORDIN Nr. 987/2020 din 27 aprilie 2020

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în

domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 368 din 7 mai 2020

În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  al  art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea
Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa
nr. 820.740 din 16.04.2020,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I

Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  63/2017  privind
aprobarea  modelelor  unor  formulare  utilizate  în  domeniul  colectării  creanţelor  fiscale,
precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor
care au de încasat sume certe, lichide şi  exigibile de la autorităţi  sau instituţii  publice,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 şi 32 bis din 11 ianuarie 2017, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"20.  Adresă  de  înfiinţare  a  popririi  asupra  disponibilităţilor  băneşti,  ca  urmare  a
transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, prevăzută în anexa nr. 20;".

2. La articolul 1 alineatul (1), punctele 21 şi 22 se abrogă.

3. La articolul 1 alineatul (1), punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"54. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului
de către terţi, prevăzută în anexa nr. 54;".

4. La articolul 1 alineatul (1), după punctul 61 se introduc trei noi puncte, punctele
62 - 64, cu următorul cuprins:

"62. Adresă privind actualizarea sumelor rămase de recuperat,  ca urmare a stingerilor
efectuate, din popririle înfiinţate, prevăzută în anexa nr. 62;



63. Adresă de înştiinţare privind suspendarea măsurilor de executare silită, prevăzută în
anexa nr. 63;

64. Adresă de înştiinţare privind continuarea măsurilor de executare silită, prevăzută în
anexa nr. 64."

5. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Anexele nr. 1 - 64 fac parte integrantă din prezentul ordin."

6. Anexele nr. 21 şi 22 se abrogă.

7. Anexele nr. 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53,
54 şi 55 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 22 la prezentul ordin.

8. După anexa nr. 61 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 62 - 64, al căror cuprins
este prevăzut în anexele nr. 23 - 25 la prezentul ordin.

ART. II

Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  967/2017  pentru
aprobarea  modelelor  unor  formulare  utilizate  în  domeniul  colectării  creanţelor  fiscale,
emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"13. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului
de către terţi, prevăzută în anexa nr. 13".

2. Anexele nr. 6, 7, 8, 10 şi 13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 26 - 30 la
prezentul ordin.

ART. III

Anexele nr. 1 - 30*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

------------

*) Anexele nr. 1 - 30 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 bis, care
se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul
Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu


