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MINISTERUL  FINANȚELOR  PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală

1)

..........................................................................................

Str. ���.....����.��� nr. ���..�, localitatea ������......

Nr. .......... din .........

P R O C E S - V E R B A L  

privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării

— model — 

încheiat astăzi ................................... luna ...................................... anul ......., ora ........, în localitatea ............................,

str. ................................ nr. ......, în temeiul art. 159 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură

fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Pentru stingerea creanțelor fiscale restante/estimate, față de debitorul

2)

..................................................................................

din localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ....., cod de identificare fiscală

3)

.....................................,

în sumă de............................... lei, s-a procedat la valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării sechestrate prin

Procesul-verbal de sechestru nr. ................. din ......................., întocmit de ................................................ .

Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării a fost adusă la cunoștința publică prin publicarea la data

de...................... a anunțului de vânzare, care a fost afișat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice — portalul Agenției

Naționale de Administrare Fiscală.

În baza art. 159 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a

procedat la valorificarea, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:

Organul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite (se vor menționa toți cei care au participat la vânzare și sumele

oferite de fiecare participant) .............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. .

Descrierea sumară a bunurilor perisabile sau supuse degradării .........................................................

Prețul minim al bunurilor perisabile sau supuse degradării.............................. (exclusiv TVA)

Licitația a început de la prețul de (lei)

4)

....................... (exclusiv TVA).

Bunurile perisabile sau supuse degradării au fost vândute

5)

.................. la prețul de (lei) ....................................., pentru

care s-a calculat TVA în valoare de ....................................... (lei).

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3)

lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor

valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de ...... sau, după caz, a cotei reduse de ..... asupra

bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și

completările ulterioare.

Cumpărătorul va plăti prețul, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data cumpărării, la unitatea

Trezoreriei Statului ................................................... în contul ....................... .

Cu privire la vânzare, s-au făcut următoarele obiecții:

............................................................................................................................................................................................ .

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.

Prezentul proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse

degradării s-a încheiat în ................. exemplare.

Comisia de valorificare
Numele, prenumele și semnătura 

L.S.

...................

...................

...................

Participanți
Numele, prenumele și 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)

Numele și prenumele/denumirea și domiciliul fiscal ale debitorului.

3)

Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4)

Cel mai mare preț din ofertele scrise.

5)

Numele și prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum și contul bancar ale cumpărătorului, după caz.




