
Anexa nr.4

Instituția de credit  ................................*1)

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

                                                                      Către: Direcția Generală de Reglementare 
a Colectării Creanțelor Bugetare

                                        
Adresă

privind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse
prin documentele comunicate de A.N.A.F.

În  temeiul  prevederilor  pct.2.5  teza  a  2-a  din  Anexa  nr.1  din  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, vă transmitem anexat Lista debitorilor pentru care nu  au fost
înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate*2) de A.N.A.F. pe platforma e-
Popriri, împreună cu motivele aferente.

                                        Reprezentantul instituției de credit,
Numele şi prenumele ..........................



Lista 
debitorilor pentru care nu fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele

comunicate*2) de  A.N.A.F. pe platforma e-Popriri, împreună cu motivele aferente

ID poprire Numărul de
evidență a plății*3)

Codul de identificare
fiscală*4)

Motivul neînregistrării *5)

_____________
*1) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituției de credit.
*2)  Se vor avea în vedere măsurile dispuse de organul fiscal pentru care instituțiile de credit trebuie să
transmită  motivele  de  neînființare  potrivit  Ordinului  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, cu modificările și completările ulterioare
*3) Se va menționa numărul de evidență a plății aferent adresei de înfiinţare a popririi.
*4) Se va menționa codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia
s-a înfiinţat poprirea.
*5)  Se va menționa, după caz, unul dintre următoarele motive de neînregistrare (neînființare), respectiv 1,
2, 3 sau 4, cu semnificația:

1 - nu are cont deschis;
       2 - societate aflată în procedura insolvenței;

3 - contul a fost închis;
4 - debitor decedat/radiat;
5 - alte motive convenite de instituţiile de credit cu Punctul central.


