Anexa nr.6
ANTET1)
Nr. ........... din .............

ACORD DE PRINCIPIU
pentru cesiunea creanţelor bugetare

Datele de identificare a
ofertantului declarat câştigător
Denumirea/Numele şi prenumele
.............................
Adresa: .....................
Codul de identificare fiscală
.............................

Datele de identificare a
împuternicitului ofertantului
Denumirea/Numele şi prenumele
.............................
Adresa: .....................
Codul de identificare fiscală
.............................

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,
având în vedere Decizia privind stabilirea rezultatelor selecţiei cesionarului pentru
recuperarea creanţelor bugetare nr. ........... din data de ................. a Comisiei de selecţie a
cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare constituită la nivelul organului fiscal
central,
luând în considerare că oferta dumneavoastră a fost declarată câştigătoare la preţul
cesiunii oferit în valoare de ............... lei, la termenul/termenele de plată .......................
1. Se emite prezentul acord de principiu privind cesiunea creanţelor bugetare cu care
organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe pentru debitorul ....................2), cod
de identificare fiscală .....................3), în valoare de .................lei.
2. Termenul/termenele de plată la care se efectuează plata preţului cesiuni este
...........................
3. În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentului acord de
principiu, trebuie să constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) din Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ........../2018 pentru aprobarea Procedurii
privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei,
astfel:
a) în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează în cel mult 30 de zile,
inclusiv, de la data înscheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma de
............... lei, reprezentând cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris
în tabelul definitiv de creanţe;

____________________________
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 menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a
cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.
3) Se va menționa codul de identificare fiscală a debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat
procedura de selecţie a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor.

b) în situaţia în care plata preţului cesiunii se efectuează într-o perioadă mai mare de
30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, garanţiile trebuie să acopere suma
de ............... lei, reprezentând atât cuantumul creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a
înscris în tabelul definitiv de creanţe, în sumă de ............ lei, cât şi valoarea dobânzilor
aferente preţului cesiunii calculată potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ................... lei.
4. În situaţia în care constituiţi garanţii conform art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ........../2018 pentru aprobarea
Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura
insolvenţei, aveţi obligaţia ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării
prezentului acord de principiu, să depuneţi la organul fiscal raportul de evaluare. La cererea
temeinic justificată a dumneavoastră, organul fiscal poate aproba prelungirea acestui
termen cu cel mult 30 de zile.
5. În situaţia în care constituiţi garanţii sub formă de scrisoare de garanţie
bancară/poliţă de asigurare de garanţie, perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie
bancară/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă
de ultimul termen de plată solicitat de dumneavoastră şi ce va fi stabilit prin contractului de
cesiune, respectiv data de ............... .
Conducătorul organului fiscal,
Numele şi prenumele .......................
Semnătura .....................
L.S.

1. Denumire: Acord de principiu pentru cesiunea 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
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 8 din Ordinul
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 trei exemplare de către organul fiscal.
6. Circulă: - 1 exemplar la ofertantul declarat câștigător.
-1 exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor
bugetare.

