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Referat de aprobare 

a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru 
modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 

privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor 
fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 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 autorități sau 

instituții publice, cu modificările și completările ulterioare 

 

Prin  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind 
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum 
şi pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 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 autorități sau instituții publice, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost aprobate modelele unor formulare utilizate în domeniul colectării 
creanțelor fiscale, inclusiv formularul ”Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii 
sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu”. 

Din practica organelor fiscale s-a constatat necesitatea să existe un formular de proces-verbal 
privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul 
executoriu, în cazul situațiilor în care a fost atrasă raspunderea solidară pentru mai multe 
persoane prin titluri de creanță sau titluri executorii, cum ar fi: decizie de atragere a răspunderii 
solidare, hotărâri judecătorești definitive, decizii de recuperare a ajutoarelor de stat etc. 

Aceste accesorii se vor calcula și comunica atât debitorilor, cât și persoanelor răspunzătoare de 
către organele de executare silită coordonatoare. 

Ulterior, după confirmarea de primire a acestora, procesele-verbale se vor comunica și organelor 
fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de    persoana/persoanele 
răspunzătoare.                                         

Prin proiectul de act normativ supus aprobării, s-a avut în vedere modificarea Anexei nr. 23 din 
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul cuprinderii unor precizări cu privire la: 

 a) indicarea persoanelor care sunt răspunzătoare în solidar cu debitorul pentru achitarea 
obligațiilor fiscale accesorii sau a altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu, stabilite 
prin procesul-verbal; 

 b) competența de emitere a procesului – verbal, respectiv organul de executare silită 
coordonator. 

 


