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OpANAF nr. 1522 din 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind 
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 
creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul 
debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la 
autorităţi sau instituţii publice. Monitorul oficial nr. 808 din 
19.08.2022 
 
Emitent:  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) 
din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat 
prin Adresa nr. 742.056 din 
16.08.2022, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite 
următorul ordin: 
Articolul I 
La Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 
pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de 
încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 şi 32 bis din 11 
ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 23 se 
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 
Articolul II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  
 
Lucian Ovidiu Heiuş  
Bucureşti,  
16 august 2022.  
Nr. 1.522. 
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ANEXĂ 
(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 63/2017) 
ANTET1) 
Dosar de executare nr. ………………........ 
Nr. ……………............ din ........................ 
Către2).................................................. cod de identificare fiscală 
........................... 
str. ........................ nr. ….., bl. …...., sc. …., et. …, ap. …...., sectorul ......, 
localitatea ……............., judeţul ….…........, cod poştal ............... 
PROCES-VERBAL 
privind calculul creanţelor fiscale accesorii sau al altor sume care nu au fost 
stabilite în titlul executoriu 
În temeiul prevederilor art. 227 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în 
vedere că prin titlul executoriu reprezentat de  
….........................3), nr. ……….......... din data de …............, au fost 
prevăzute, după caz, creanţe fiscale accesorii sau alte sume, fără să fi fost 
stabilit cuantumul acestora, s-au calculat în sarcina debitorului 
............................., din localitatea ...................., str. ………................ nr. 
……...., bl.  
…......, sc. …..., ap. …......, cod de identificare fiscală 
…………..............................4), următoarele sume de plată: 
A. Actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu mai sus menţionat, 
cu indicele preţurilor de consum publicat pe portalul Institutului Naţional de 
Statistică 

Denumirea  
obligaţiei  

Cuantumul 
sumei 
pentru care 
se face  

Perioada 
pentru care 
se face  

Indicele 
preţurilor 
de  

Cuantumul 
sumelor de 
plată 
rezultate  

Contul în 
care 
urmează a 
se  

fiscale/bugetare5) actualizarea 
cu IPC (lei) 

actualizarea 
cu IPC6) 

consum6) după 
actualizare6) 

(lei) 

vira suma 
calculată  

      
      
      
TOTAL    

B. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumelor stabilite prin titlul 
executoriu mai sus menţionat 
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Denumirea 
obligaţiei 
fiscale/bugetare5) 

Cuantumul 
dobânzilor  
(lei) 

Cuantumul 
penalităţilor de 
întârziere (lei) 

Contul în care 
urmează a se vira 
suma calculată 

    

    

    

TOTAL    
Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut 
că, pentru sumele stabilite prin prezentul proces-verbal, sunt obligaţi să 
plătească în solidar şi următoarele persoane fizice/juridice7): 
1. ..........................., având codul de identificare fiscală ……….......... şi 
domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea .............., sectorul/judeţul 
….…........., str. ………......... nr. …...., bl. ........, sc. …….., ap. …..., având 
calitatea de ………….............................. al debitorului ……........................., 
în perioada ……….................., în limita sumei de ………..... lei; 
2. ….........................., având codul de identificare fiscală ……........... şi 
domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ……............, sectorul/judeţul 
……........., str. …………......... nr. ……..., bl. …......, sc. ….., ap. ……..., având 
calitatea de ................................... al debitorului ..........................., în 
perioada ................., în limita sumei de ……............ lei; 
3. …........................, având codul de identificare fiscală ……….............. şi 
domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ……........., sectorul/judeţul ……........., 
str. ……….......... nr. …….., bl. ……....., sc. …....., ap. ....., având calitatea de 
………............................... al debitorului..............................., în perioada 
................., în limita sumei de .............. lei. 
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi 
caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central 
emitent al prezentului act. 
2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea 
debitorului/persoanei răspunzătoare în solidar. 
3) Se va menţiona titlul executoriu în care sunt prevăzute sumele fără să 
fi fost calculate accesoriile, cum ar fi hotărârea judecătorească definitivă. 
4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, 
codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 
5) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale/bugetare: impozit, taxă, 
contribuţie socială sau alte sume datorate bugetului general consolidat. 
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6) Actualizarea, conform titlului executoriu, a obligaţiilor fiscale/bugetare 
cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică se 
determină după următoarea formulă de calcul: A = (suma de actualizat x 
IPC)/100, unde: 
A - cuantumul sumelor rezultate după actualizare; suma de actualizat - 
cuantumul obligaţiilor fiscale/bugetare pentru care se face actualizarea cu 
IPC; IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul 
Naţional de Statistică, valabil pentru luna anterioară corespunzătoare datei în 
care se emite prezentul proces-verbal ori luna în care s-a stins obligaţia 
fiscală/bugetară, comparativ cu cel valabil la data la care s-a emis titlul 
executoriu sau cea menţionată în titlul executoriu, ori luna următoare celei în 
care s-a făcut ultima actualizare cu IPC. 
7) Se va completa doar în situaţia în care, alături de persoana răspunzătoare, 
se constată de organul de executare silită că se atrage răspunderea solidară 
şi asupra altor persoane. 
Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale/bugetare se află în anexă. 
În temeiul prevederilor art. 227 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul 
înscris constituie titlu executoriu. 
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luarea 
la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este 
obligatorie. 
Prezentul proces-verbal produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la 
data comunicării acestuia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. Conducătorul organului de executare 
Numele şi prenumele ………..................... 
Semnătura ………………........................... L.S. 
ANEXĂ 
la Procesul-verbal privind calculul creanţelor fiscale accesorii sau al altor sume 
care nu au fost stabilite  în  titlul  executoriu  nr. 
 ..............................................  din  data de 
..................................................................... 
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Documentul 
prin care s-a 
individualizat 
suma de 
plată1) 

Categoria 
de 
sumă2) 

Perioada 
pentru  
care se  
calculează 
dobândă 
sau 
penalitate 
de 
întârziere 

  
Suma obligaţiei 
fiscale/bugetare  

Zile/Luni 
de 
întârziere 

Cota3) 

Suma 
reprezentând 
dobândă sau 
penalitate de 
întârziere 

       

       

       

       

       

TOTAL       
1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă 
şi prin care s-a individualizat obligaţia fiscală/bugetară principală, numărul şi 
data acestuia. 2) Se va menţiona categoria de sumă: dobânzi şi/sau penalităţi 
de întârziere. 
3) Se va menţiona cota aferentă în funcţie de ce se stabileşte prin titlul 
executoriu, respectiv cea aferentă dobânzii legale potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu 
completările ulterioare, sau nivelul dobânzii şi penalităţii de întârziere 
reglementate de art. 174 alin. (5) şi art. 176 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. Denumire: Proces-verbal privind calculul creanţelor fiscale accesorii sau 
al altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu 
2. Format: A4/t1 
3. Caracteristici de tipărire: Se editează prin sistem informatic. 
4. Se utilizează în baza prevederilor art. 227 alin. (8) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
5. Se întocmeşte în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare 
silită coordonator. 
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6. Circulă câte 1 exemplar la debitor, persoanei/persoanelor răspunzătoare 
şi organului fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate 
de persoana/persoanele răspunzătoare. 
7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită. 

 


