
Anexa nr.6

ANTET*1)

Nr. ......... din ..............

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

Ordonanțare de plată

În temeiul prevederilor art. 236 alin. (20) şi (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu pct.3.5. și
3.6. din Anexa nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
....../...... privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor
de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, ca urmare a comunicării de către
dumneavoastră a  sumei  ce  poate  fi  plătită pentru  poprirea  bancară înființată,  cu
numărul  de  evidență a  plății................,  ID  poprire  ................  din  contul
debitorului .........................*3),  vă rugăm  să procedați la virarea sumei în cuantum
de ......... lei. 
Sumele indisponibilizate se vor vira în contul IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX, deschis
la  Trezoreria  Operativă  Centrală,  codul  de  identificare  fiscală  ......................*4),
utilizând numărul de evidenţă a plăţii ..................…

Conducătorul organului de executare,
Numele şi prenumele ..........................

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 va menţiona codul de identificare fiscală al instituției de credit.
*3) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau
codul unic de înregistrare, după caz. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va
menţiona  codul  de  înregistrare  fiscală  sau  codul  unic  de  înregistrare,  după  caz  ale
contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat.
*4) Se va menţiona codul de identificare fiscala al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare
restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.



1. Denumire: Ordonanțare de plată
2. Format: A4/t1 + A4/t1.
3. Se utilizează: în baza prevederilor art.  236 alin. (20) şi (21) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Se întocmeşte: electronic, de către organul de executare.
5. Circulă: electronic, la instituţia de credit.
6. Se arhivează: electronic.


