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Deblocarea veniturilor debitorilor se va face într-un timp relativ mai scurt
                                      

Formularul „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate
debitorului  de către terţi”  va fi  emis şi  tipărit  prin intermediul  centrului  de imprimare
masivă, fapt  care  va  conduce  la  deblocarea  veniturilor  pe  care  debitorul  le  are  de
încasat de la terţi într-un timp relativ mai scurt. 

De asemenea, această măsură va conduce și la reducerea timpului executorului
fiscal  şi  alocarea acestei  resurse către alte activităţi  în scopul  eficientizării  colectării
creanţelor bugetare.

În conformitate cu prevederile art.234 din  Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile de executare silită
aplicate se ridică prin decizie întocmită în cel mult două zile de la data la care a încetat
executarea silită, de către organul de executare silită. 

În acest scop, este reglementat şi  modelul, caracteristicile de tipărire, modul de
difuzare, utilizare şi de păstrare pentru formularul  „Decizie de ridicare a măsurilor de
executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi”, fapt pentru care se impune
şi  modificarea  Ordinului  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,  cu
modificările şi completările ulterioare.

*   *  *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De asemenea, acestea pot fi
consultate la Serviciul Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în
str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele  sugestii,  propuneri  sau opinii  referitoare la  acest  proiect  de act  normativ  pot  fi
transmise  în  scris  la  Serviciul  Comunicare,  Relatii  Publice  si  Mass-Media  -  cu  mentiunea
“Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

 Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relații Publice si
Mass-Media;
 Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru  a  avea  acces  la  informatiile  de  presa  privind  aplicarea Legii  nr.52/2003  privind
transparenþa  decizionalã  în  Agentia  Nationalã  de  Administrare  Fiscalã,  se  poate  accesa
domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituției.
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