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ROMÂNIA 
Model2016 ITL 074 Stema unităţii 

administrativ
teritoriale Comuna/Orafui!Municipiulfsectorul 

Denumirea compartimentului de speclalltute 

Nr .......... J ...... /20 ... . 
CodSIRIJI'A 
CoWide-....fiscall: "'""'"""""'"" 
Adresl'Cont mAN/tellfax/e-mail 

PROCES-VERBAL 

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
N< •• ,,,,,,,,,/, "' • .110 .... 

APROBAT, 
Conducător organ fiscallocal, 
L.S ........................................ .. 

(prenUJDele, numele fllelllllltura) 

de scidere dln evidenţia obHgaţillor fiscale 
Incheiat astăzi ......... luna ................. 20 .... ora. ...................... . 

In urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ........................................................... asupra stării 
debitorului .......................................................................................................... , cu domiciliul &cal în ROMÂNW ........................ , 
judeţul ....................................................... , codul poştal ................. , municipiul/oraşul/comuna .............................................. . 

:~:.:;.tc·.LP:iP~~;·;t·;;~~---~~--~··;:··::·::::::.·:::::::·ciF~'i.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·:::::::::.·.'.'.'.':.~~.:::::~::~.~~:.::::::;·-;1~&;.::::~:.~.::~::~:.::..~:·.:::::~.~~~~~ 
e-mail ...................................................................... , declarat insolvabil prin Procesul-verbal ................. ./ ................. , 
respectiv asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz. a rezultat că: 

D debitorul2 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a decedat sau a fost declarat dispărut ori 

decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti. 
:r>ocurnentele doveditoare sunt: ...................................................................................................................................................... 3 

D debitorul4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a fost radiat din registrul comerţului. 

Documentele doveditoare sunt: ...................................................................................................................................................... 3 

D termenul de pres:cripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit la data de ................................ ,pentru obligaţii 

fiscale restante in sumă totală de .......................................... lei. după cum urmează: 

Natura obligaţiei fiscale Termenul de lată Suma datorată lei 

Anul Luna Ziua Debit Accesorii din care 

Având in vedere cele consemnate, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
moditicirile şi completArile ulterioare, obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul decedat ori displruţ radiat din registrul comerţului, 
respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită. după caz, se scad din evidenţa 
curentă/separată, după caz, prin borderou de debite-scădere a creanţelor. 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt la 
compartimentul cu atribuţii in evidenţa analitică pe plătitori-:-

Şef compartiment executare silită, Şef compartiment juridic, 

(prenumele, ulllllele fi Mmnltara) 

Intocmit, 

(prenumele, numele, functie fi semnitara) 

1 Se va completa: codul de identiflCarc fiscală ( codulll1JIMric personal, numirul de identificare fiscală. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
inregistrare, după caz); 
2 Se completează in cazul debitorilor persoane fizice; 
3 Se consemnează tipul documentului, instituţia emitentă, numărul şi data acestuia; 
4 Se completeazA in cazul debitorilor persoane juridice; 
~ Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândilpenal:itate de int:âlziere, iar cele 
calculate incepând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de lntilziere. 
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