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Material informativ
Executarea silită prin poprire

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând
venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri
mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe
persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi
juridice existente.

Sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la
instituţii sau organizaţii naţionale ori internaţionale pentru derularea unor programe
ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva
beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite.

În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută,
băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără
consimțământul titularului de cont, la cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua
respectivă.

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca
angajat, pensiile, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt
supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condiţiile Codului de procedură civilă,
republicat, cu modificările ulterioare.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice
se înființează de către organul de executare silită, printr-o adresă care se comunică
terțului poprit și cu înștiințarea debitorului despre înființarea popririi.

Poprirea nu este supusă validării.

Poprirea se consideră înființată din momentul primirii adresei de înființare de către
terțul poprit. În acest sens, terțul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât și ora
primirii adresei de înființare a popririi.

După înființarea popririi, terțul poprit este obligat:

· să plătească, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înființării popririi
sau de la data la care creanța devine exigibilă, după caz, organului fiscal
suma reținută și cuvenită, în contul indicat de organul de executare silită;
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· să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înștiințând
despre aceasta organul de executare silită;

· în cazul înființării popririi asigurătorii, cu excepția popririi asigurătorii asupra
sumelor din conturile bancare, să vireze, de îndată sau după data la care
creanța devine exigibilă, organului fiscal suma indicată, în contul de
garanții menționat de organul de executare silită.

în situația în care, la data comunicării adresei de înființare a popririi, terțul poprit nu
datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume,
înștiințează despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la
primirea adresei de înființare a popririi.

Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi
prin poprire asupra sumelor din conturile bancare.

În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării
băncii, sumele existente, precum și cele viitoare provenite din încasările zilnice în
conturile în lei și în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru
realizarea obligației ce se execută silit. Băncile au obligația să plătească sumele
indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile
lucrătoare de la indisponibilizare.

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii adresei de
înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, băncile nu procedează la decontarea
documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și nu
acceptă alte plăți din conturile acestora până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale
înscrise în adresa de înființare a popririi, cu excepția:

· sumelor necesare plății drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor și
contribuțiilor aferente acestora, reținute la sursă, dacă, potrivit declarației pe
propria răspundere a debitorului sau reprezentantului său legal, rezultă că
debitorul nu deține alte disponibilități bănești;

· sumelor necesare plății accizelor de către antrepozitarii autorizați. în
acest caz, debitorul prezintă instituției de credit odată cu dispoziția de plată și
copia certificată, conform cu originalul, a autorizației de antrepozitar;

· sumelor necesare plății accizelor, în numele antrepozitarilor autorizați,
de către cumpărătorii de produse energetice;

· sumelor necesare plății obligațiilor fiscale de care depinde menținerea
valabilității înlesnirii.

Pe perioada popririi asigurătorii, băncile acceptă plăți din conturile debitorilor
dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute mai sus, precum și pentru stingerea
obligațiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înființat poprirea.
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În cazul în care executarea silită este suspendată, potrivit legii, organul de
executare silită înștiințează, de îndată, instituțiile de credit ori, după caz, terțul
poprit pentru sistarea indisponibilizării conturilor și reținerilor.

În situația în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeași zi, instituțiile de
credit urmăresc executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului.

În cazul popririlor înființate de organul fiscal central, instituțiile de credit transmit
organului fiscal central, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, informațiile
privind suma disponibilă de plată. în acest caz, instituțiile de credit nu procedează la
decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și
nu acceptă alte plăți din conturile acestora până la realizarea plății efective.

În cazul popririlor înființate de organul fiscal central, instituțiile de credit efectuează
plata sumelor indisponibilizate în contul special deschis la Trezoreria Operativă Centrală,
cu indicarea numărului de evidentă a plății, în termenul stabilit prin ordin al ministrului
finanțelor publice.

Biroul Asistență pentru contribuabili-20.10.2021

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


