
                                                                                                                        Anexa  
    ANTET1) 
   
    Nr. ......... din .............. 
 

                      Către2)................................................ 
                      cod de identificare fiscală ...................... 

str. ............. nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ...., 
      ap. .... sector ....., localitatea ................, 

                      judeţul .............., cod poştal .................. 
 
 

   ACORD 
 PENTRU DEBITAREA CONTULUI DE TVA 

 
 
 În temeiul prevederilor art. 7, art. 54 şi art. 247 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare/art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, se 
emite prezentul acord pentru debitarea contului dumneavoastră de TVA deschis la instituţia de 
credit/unitatea de Trezorerie a Statului, cu suma de ……….. lei, reprezentând TVA rezultat din 
valorificarea bunurilor sechestrate/confiscate de către organele fiscale centrale sau cele de 
valorificare a bunurilor confiscate competente. 
 Suma va fi virată în contul ……………deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ……..…… 
 Suma pentru care se emite prezentul acord este rezultată din valorificarea bunurilor 
sechestrate/confiscate de organul de executare silită sau de organul de valorificare a bunurilor 
confiscate competent, după caz. 

 
 
                                 Conducătorul organului de executare/valorificare, 
                              Nume şi prenume ............................ 
                              Semnătura ...................................... 
                                                 L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 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 datele de indentificare ale cumpărătorului bunului valorificat. 



    1. Denumire: Acord pentru debitarea contului de TVA 
    2. Format: A4/t1. 
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
   4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 7, art. 54 şi art. 247 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare/art. 9 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata 
defalcată a TVA. 
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare, după caz, de către organul de executare/valorificare. 
    6. Circulă: câte 1 exemplar la cumpărătorul bunului valorificat. 
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal. 
 


