Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Anexa nr. 54
Model 2009 ITL 079

Codul de identificare fiscală: …………........…
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ........../…/20….

ADRESĂ
de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ .............................., judeţul ............................................, codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F. *)
..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................
În temeiul art.149 alin.(11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este
necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în
conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dv. de către debitorul 1) .................................................................................,
conform titlului executoriu emis de ……………………………...............……………………………………………............,
anexat în copie certificată.
Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la unitatea de trezorerie si contabilitate publică
…….......................................................................................... după cum urmează:
Natura obligaţiei fiscale 2)

Titlul executoriu
nr./dată3)

Cuantumul sumei
datorate
( lei )

Nr. contului bugetar în care
urmează a se vira
suma reţinută

TOTAL
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 si ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea
documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile
acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Vă mulţumim pentru cooperare,

Conducătorul organului fiscal local,
L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de identificare fiscală( codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau
codul unic de înregistrare, după caz); alte date de identificare a debitorului;
2)
Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale, după caz;
3)
În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
*)
1)

