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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016 

ROMÂNIA 
Comuno/Oraşui!Munldplullsectorul 

Denumirea compartimentului de specialitate 

Model2016 ITL 071 

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
Nr . ......... 1 ...... 120 ... . 
CodSIRIJfA 
CcdJJ.de idelllilicare:liscali5: ..•.•.................. 
Adresi/Cont ffiAN/tel/fex/e-mail 

Ni' .......•..• J . .... JlJJ •. .. 

APROBAT, 
Conducător organ fiscallocal, 

L-S--·-···· ......... .-.-······--·--··-----·--
(preDUJDele, numele '18elllllltura) 

PROCES-VERBAL 
de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debltorul declarat insolvabil 

încheiat astăzi ......... luna ................. 20 .... ora. ...................... . 

In unna verificărilor efectuate de organele fiscale in perioada .. ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... .......... ... ....... ... ....... ... ... . asupra 
bunurilor/veniturilor aparţinilnd patrimoniului debitorului ......................................................................................................................... , 
cu donllciliul fucal în ROMÂNIA/ ........................................... , judeţul ...................................................... , codul poştal .....•..••....... , 
municipiul/oraşul/comuna .................................... satullsectorul ........................... , str ................................................................... , nr ......... , 
bl. ........ , se ........ , et ...... , ap ...... , identificat prin B.I./C.IJC.I.P ./Paşaport seria ...... nr ............... , C.I.F! ................................................... , 
tel./filx. ....................................... , e-mail .......................................... , declarat insolvabil prin Procesul-verbal ................... ./ ............ , 
a rezultat: 

D existenţa unor bunuri sau venituri după cum urmează: .............................................................................................................. . 

D inexistenţa vreunui bun sau venit 

A vând în vedere că debitorul este înscris în D evidenţa curentă 1 D evidenţa separată cu obligaţii fiscale restante în sumă 

totală de ... ... ....... ... .......... ..... lei, precum şi faptul ci acesta D deţine 1 D nu deţine, la această dată, bunuri şi venituri urmăribile, 

creantele debitorolui wr fi 1nmsferate.1n conformitate cu prevederile art. 265 alin. (2) şi alin. (4) <lin Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedurii fiscală, cu modificările şi compl.etările ulterioare, după caz, in D evidenţa curentă 1 D evidenţa separată. 
Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură: 

Natura obligaţiei fiscale Termenul de lată Suma datorată (lei) 

Anul Luna Ziua Debit Accesorii din care 

Obligaţiile fiscale înregistntte de debitor vor fi: 

D administrate in continuare in evidenţa curentă; 

D trecute în evidenţa separată. 
Îilcepând cu data prezentului proces-verbal: 

2 

D se intrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul 

declarat insolvabil şi trecute în evidenţa curentă, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora; 

D se reiau sau se iniţiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante 
înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora. 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care wul se păstrează la dosarul de executare şi unul la 
compartimentul cu atribuţii în evidenţa fiscali pe plAtitor. 

Şef compartiment executare siliti, Şef compartiment juridic, 

( pre11~ nnmele lllleiiiJlltDn.) 
( prennmele, numele fi 1emnltara) 

Intocmit, 

( pre11nmele, nnmele., ftmct:1a fllelllllitnra) 

Se anexează următoarele documente justificative: .......................................................................................................................... . 

1 
Se va completa; eodul de identi:lieare :liseuli (coduliiUillerie peraonal, numirul de identifieare fiseali, eodul de imegistrare fi~~eali INW codul unic de 'inregistrare, după eaz); . 

2 
Obtigapile fiecale accesorii caU:u.1ate plni la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de doblndilpenalitate de intirziere, iar cele calculate 1'ncepAnd cu 

data de 1 :Umwu:ie 2006 vm: fi evidenţiate cu titulatwa de Dllljomre de intirziere. 
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