MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1) .................................................................................
Str. .......................................... nr. .............., localitatea .............................
Nr. .................. din .............................
ANUNȚ

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării
Anul ............... luna ..................... ziua .........
— model —
În temeiul art. 159 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ............ luna ............................ anul ........., ora ......., în
localitatea ........................................, str. ............................ nr. ........., se vor vinde următoarele bunuri perisabile sau supuse
degradării, proprietate a debitorului2) .........................................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea
................................................, str. .................................... nr. ..........., bl. ........., sc. ......, et. ......, ap. ......, cod de identificare
fiscală3).......................... .
Denumirea
bunurilor perisabile
sau supuse degradării,
descriere sumară

Cantitatea

Valoarea, exclusiv TVA,
este de ..... lei

Prețul minim
al bunurilor, exclusiv TVA,
este de ..... lei

Cota TVA/neimpozabil*)

1. ...........................
2. ...........................
3.............................
4. ...........................
TOTAL
*) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este ....../neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de control/de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până la termenul de depunere a ofertelor, respectiv data
.........., ora ............, oferte financiare de cumpărare; prezentarea sintetică a ofertantului, care va cuprinde: datele de identificare și
datele de contact, inclusiv un număr de fax și o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările; împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport, urmând să se prezinte la data
și orele stabilite pentru ședința de deschidere a ofertelor și pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Ședința de deschidere a ofertelor se va ține la data de .........., ora .............., locul ............................. .
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon nr. ............................ .
Data afișării ................................
Comisia de valorificare
Numele și prenumele ...................................
Semnătura ...................................................
L.S.
1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală sau al
unităților sale teritoriale.
2) Se vor menționa numele și prenumele sau denumirea debitorului.
3) Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

