Stema unităţii
administrativteritoriale

Anexa nr. 58
Model 2009 ITL 083

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,
Conducător organ fiscal local,
L.S..........................................
(prenumele, numele şi semnătura)

DECIZIE
de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit
Deoarece S.C. ...................................................................., C.I.F. *)..............................................,
cu sediul în judeţ ................................................... localitatea ...................................................................
cod poştal ....................... sector ......., str ........................................................................ nr. ....., bloc .....
scara ...... etaj ..... ap ..... tel/fax ............................., adresă de e-mail ……………………………, nu a
respectat obligaţiile ce îi reveneau în urma primirii în data de ………………………..a popririi
înfiinţate cu adresa ............../……………….., emisă în Dosarul de executare ............../……………….
pentru recuperarea sumei de ………………. lei, privindu-l pe ...............................................................
al societăţii mai sus menţionate, debitorul ………………….............................................................…,
cu domiciliul în .............................., strada ........................................................., nr. ......, bl. ....., sc. .....,
et. ....., ap. ....., legitimat(ă) prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ....................., C.I.F.*)
..................................... încălcând prevederile art.149 □ alin. 9/ □ alin.10/ □ alin.12/ □ alin. 15, din
Codul de procedură fiscală;
În temeiul prevederilor art.149 alin.13 din Codul de procedură fiscală,
EMITEM URMĂTOAREA DECIZIE

Art. 1 Angajarea răspunderii S.C. …………………............................……………………… cu
debitorul …………………………….....................…....………. pentru suma de ……………………….
lei reprezentând …………………………….........................................….................................................
Art. 2 Decizia aprobată conform art.28 alin.2 din Codul de procedură fiscală constituie titlu de
creanţă, împotriva căruia se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa în conformitate cu prevederile art.172-173 din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 (1) În termen de 15 zile de la primirea prezentei se va achita în contul
………………......……............................. suma de ……………. lei reprezentând obligaţia debitorului.
(2) În cazul neachitării sumei stabilite se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare
silită împotriva SC…………………………………………………
(3) Potrivit art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală când urmează să se ia măsuri de
executare fiscală, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Art. 4 Prezenta decizie se va comunica: S.C. ………………………………………..........

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)

