Anexa nr.2
ANTET1)
Nr. ........... din .............

Aprobat
Conducătorul organului fiscal
...................................................
Semnătura...................

REFERAT
privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare
Ca urmare a intrării în procedura insolvenţei a debitorului .............................2) cod de
identificare fiscală ...............3), în temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ........../2018 pentru aprobarea
Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura
insolvenţei, se demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare cu care organul
fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe.
Din analiza efectuată am constatat că este justificat interesul public în vederea
cesiunii creanţelor, din următoarele considerente:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................
Creanţele bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe
pentru debitorul ................................2), sunt în cuantum total de ................... lei,
reprezentând:
Nr.
crt
.

Denumirea obligaţiei
bugetare

0

1

Total, din
care:
2=3+4+5+
6

Obligaţia bugetară
Obligaţii fiscale accesorii
Obligaţie
Penalităţi
Penalităţi de
principală Dobânzi
de
nedeclarare
întârziere
3
4
5
6

Total general:

_______________________________________________________________
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 va menţiona denumirea debitorului intrat în procedura insolventei pentru care creditorul bugetar demarează
procedura de cesiune a creanţelor bugetare.
3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care creditorul bugetar
demarează procedura de cesiune a creanţelor bugetare.

Din totalul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de
creanţe, sunt creanţe garantate în cuantum de ............................. lei.

Întocmit,
Nume şi prenume:..............................
Semnătură:.........................................

Avizat,
Şef Serviciu/Birou Juridic
Nume şi prenume:.........................
Semnătură: ....................................

1. Denumire: Referat privind demararea procedurii de cesiune a creanţelor bugetare
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ........../2018 pentru aprobarea Procedurii
privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei
5. Se întocmeşte: în două exemplare de către organul fiscal
6. Circulă: -un exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea
creanţelor bugetare

