Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA
Oraşul Corabia
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Codul de identificare fiscală: 4716810
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail: Corabia,Olt,Str.Cuza
Voda,Nr.54/0249.560703/0249.506154/primariacorabia@yahoo.com

Anexa nr. 46
Model 2009 ITL 071

Nr. ........../…/20….

SOMAŢIE

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ .............................., judeţul ............................................, codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)
..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................

În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscala cu următoarele sume de plată, pentru
care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu anexat, emis de.........................................................................

Natura obligaţiei fiscale1)

Titlul executoriu
nr./data2)

Debit

Suma
- lei Accesorii din care
.....................................................
Calculate până la data de
…………………………..

Cuantumul
sumei
datorate3)
(lei)

Accesoriile se vor calcula până la data plăţii, inclusiv.
Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul
legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin.(1) din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai
sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicata în 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului fiscal local,
L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

*)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii, după caz;
În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
3)
Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obligaţiilor faţă de buget provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.
1)
2)

