Stema unităţii
administrativteritoriale

Anexa nr. 52
Model 2009 ITL 077

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

Nr. ........../…/20….

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

DECIZIE
de ridicare a măsurilor asiguratorii
Potrivit dispoziţiilor art.130 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările
şi completările ulterioare, debitorului ……………………......……………….…………………...…cu domiciliul
fiscal/sediul în ROMÂNIA/............................................, judeţul ......................................................, codul poştal
........................., municipiul/oraşul/comuna ........................................... satul/sectorul .................................., str
................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......, C.I.F. *).....................................
îi sunt ridicate măsurile asiguratorii începând cu data ……………………………, datorită:
a). încetării motivelor pentru care au fost dispuse:
creanţa estimată prin nota de constatare, la încheierea raportului privind rezultatul inspecţiei fiscale, nu mai
există sau are valoare mai mică;
ca urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului de inspecţie fiscală care a generat luarea măsurilor
asiguratorii;
ca urmare a plăţii voluntare;
ca urmare a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecţie fiscală;
ca urmare a hotărârii instanţei competente dată ca urmare a soluţionării contestaţiei la actul de inspecţie
fiscală sau a unei contestaţii a măsurilor asiguratorii;
în alte condiţii prevăzute de lege.
b). constituirii unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate:
consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
scrisoare de garanţie bancară;
ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară;
gaj asupra unor bunuri mobile;
fidejusiune;
Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data
comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul organului de executare competent.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului.
Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

Şef compartiment,
L.S..........................................

Întocmit,
L.S..........................................

(prenumele, numele şi semnătura)

*)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

(prenumele, numele şi semnătura)

