Anexa nr.3
ANTET1)
Nr. _______________ din ________________

PROCES-VERBAL
privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile
sau supuse degradării
Încheiat astăzi, ____ luna _________ anul ______, ora ______,
în localitatea _________________, str. ________________________ nr. _____

În temeiul art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfășurarea și
rezultatul procedurii de valorificare organizate, care are ca obiect valorificarea bunurilor perisabile
sau supuse degradării, pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunțul de vânzare nr. _______
din data de ______________ .
Pentru stingerea creanțelor fiscale/bugetare 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 ____________________ 4)/s-a încheiat actul în
formă autentică nr. _______ din __________ prin care s-au adus bunuri perisabile sau supuse
degradării în garanție de către terța persoană __________________________5).
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, la
sediul organului de executare silită, la locul de depozitare a bunurilor, cât și la sediul și domiciliul
debitorului.
În baza art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea, în regim de urgență, a
bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:
Executorul a dat citire la momentul organizării valorificării, mai întâi anunțului de vânzare
și apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.
Informații despre participanții la valorificare și sumele oferite de fiecare participant:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_______________________
Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea
modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
2)
Se va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului
3)
Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz;
4)
Se va menționa organul de executare silită care a întocmit procesul-verbal de sechestru.
5)
Se vor menționa datele de identificare: numele și prenumele/denumirea, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală.
1)

Urmare organizării procedurii de valorificare, pentru valorificarea bunurilor perisabile sau
supuse degradării și pentru care s-a făcut publicitatea prin anunțul de vânzare care s-a dat citire,
rezultatul acesteia este următorul:
Denumirea bunurilor
perisabile sau
supuse degradării,
descriere sumară

Cantitate

Prețul de
evaluare, exclusiv
TVA
- lei-

Cota TVA/
Neimpozabil*)

Prețul de cumpărare,
exclusiv TVA
-lei-

Valoare TVA,
după caz,
aferentă
prețului de
cumpărare
-lei-

Date de
identificare ale
cumpărătorului și
contul bancar,
după caz 7)

*)

Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este _________________/neimpozabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru bunurile perisabile, cumpărătorul va efectua plata prețului în întregime, în numerar
sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării Procesului-verbal privind
valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, după cum urmează:
- _____________ lei, reprezentând prețul de valorificare, exclusiv T.V.A. aferentă, în contul
nr. _______________________________;
- _____________ lei, reprezentând T.V.A. aferentă, în contul nr. ____________________.
Pentru bunurile supuse degradării, cumpărătorul va efectua plata prețului în întregime, în
numerar sau cu ordin de plată, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului proces-verbal,
după cum urmează:
- _____________ lei, reprezentând prețul de valorificare, exclusiv T.V.A. aferentă, în contul
nr. _______________________________;
- _____________ lei, reprezentând T.V.A. aferentă, în contul nr. ____________________.
Alte mențiuni cu privire la desfășurarea procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau
supuse degradării: _____________________________________________________________.
Cu privire la valorificare, s-au făcut următoarele obiecții: __________________________.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,
audierea contribuabilului nu este obligatorie.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în __________ exemplare.
Comisia de valorificare:
Numele, prenumele și semnătura
L.S.
___________________ ___________________
___________________ ___________________

___________________
___________________

Participanți:
Numele, prenumele și semnătura
L.S.
___________________ ___________________
___________________ ___________________

___________________
___________________

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

______________________
Cel mai mare preț din ofertele scrise.
Numele și prenumele/denumirea, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală, precum și contul bancar ale cumpărătorului,
după caz.
6)
7)

