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ANAF aplică unitar prevederile legale in domeniul colectarii creanțelor fiscale
 

În  vederea  aplicarii  unitare  a  prevederilor  legale  în  domeniul  colectării  creanțelor
bugetare, ANAF supune dezbaterii publice Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru
aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile
sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare. 

Conform normelor legale in vigoare, bunurile perisabile sau supuse degradării, care
au fost sechestrate, pot fi vândute în regim de urgenţă. Evaluarea şi valorificarea acestor
bunuri se efectuează de către organele fiscale, la preţul pieţei.

Prin  prezentul  proiect  de  ordin  s-a  încercat  structurarea  activităţilor  ce  trebuie
întreprinse de organele fiscale competente în cazul vânzării în regim de urgență a bunurilor
perisabile sau supuse degradării, sechestrate, astfel:

-Dispoziții generale;

-Constituirea Comisiei de valorificare;

-Evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;

-Valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;

-Atribuțiile Comisiei de valorificare.

Ţinând cont de dispoziţiile  reglementate de  Legea nr.  207/2015,  prin  proiectul  de
ordin pe care îl supunem dezbaterii publice, s-au elaborat o serie de modele de formulare,
astfel încât organele din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să aplice
unitar prevederile legale în vigoare în domeniul colectării creanțelor fiscale, cum ar fi:  

-Anunţ privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;

-Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor
perisabile sau supuse degradării;

-Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;

-Proces-verbal  de  predare  primire  a  bunurilor  perisabile  sau  supuse  degradării
valorificate.

           
*   *  *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro,
domeniul INFO  ANAF/  Transparența  decizionalã. De  asemenea,  acestea  pot  fi  consultate  la  Serviciul
Comunicare,  Relatiii  Publice  și  Mass-Media  din  cadrul  ANAF,  cu  sediul  în  str.  Apolodor  nr.17,  sector  5,
Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la
Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele
adrese:
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Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală
Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice şi
Mass-Media

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, 
Bucureşti, CP 050741
Tel : 021/ 387.1000/1105
Email: presa.anaf@mfinante.ro

http://www.anaf.ro/
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 Prin  scrisori  la  adresa  poștalã: Agenția  Naționalã  de  Administrare  Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relații Publice si Mass-Media;
 Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro 
 Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã
în Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presã
aflat pe site-ul instituției.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS-MEDIA
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