MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1)............................................................
Str. ................ nr. .............., localitatea ........................

Nr. ................. din ................................
PROCES-VERBAL

privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării
— model —
încheiat astăzi ......................... luna ..................... anul ......., ora ............., în temeiul art. 159 alin. (4) și al art. 161 alin. (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Conform Procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse
degradării nr. .................. din data de ..........., emis de ..................................................., s-au valorificat bunurile perisabile sau
supuse degradării2)........................................... .
Debitor: ............................................
..............................................................

Cumpărător: .................................................
................................................................

(nume, prenume/denumire, forma juridică)

(nume, prenume/denumire, forma juridică)

cod de identificare fiscală3).............
Str. .............................................nr. .......,
localitatea ..............................................,
județul .................................................

Cod de identificare fiscală3)............
Str. ....................................... nr. ............,
localitatea ..............................................,
județul .............................................

Vânzarea s-a făcut la prețul de .................... (lei), pentru care s-a calculat TVA în sumă 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 perisabile sau supuse degradării
sechestrate se vor valorifica cu TVA 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 efectua plata prețului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data
încheierii Procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării,
după cum urmează:
— ........................... lei, reprezentând prețul de vânzare, exclusiv TVA aferentă, în contul nr. ...........................................;
— ........................... lei, reprezentând TVA aferentă, în contul nr. ...................................................................................... .
În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie titlu de
proprietate.
Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării constituie documentul pe baza căruia se
emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plătește prețul de vânzare.
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.
1) Se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrul Ministerului Finanțelor Publice — Agenția Națională de Administrare Fiscală sau al
unităților sale teritoriale.
2) Descrierea sumară a bunurilor perisabile sau supuse degradării.
3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

