Anexa nr. 1

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Direcţia generală a finanţelor publice………………………….
Administraţia finanţelor publice ………………………………..
Str…………………………..nr……..Localitate …………………

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA
Nr. ………………………………… Data eliberării ...............................................

Denumire/Nume şi prenume: …………….…………………………………………………..
Cod de identificare fiscală : *): ..................................................................................
Domiciliul fiscal: Judeţ.…………..……… …… Localitate ......................................... Sector …
Stradă ........................................Nr. ….Bl... Sc….Et…Ap…Cod poştal …………
*) în cazul persoanelor fizice se va înscrie CNP precum şi CIF.

A. OBLIGAŢII DE PLATĂ
Susnumitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii de plată
exigibile la data de …………………….:
- lei 0.
Suma
Denumirea obligaţiei de plată∗)
Obligaţii de plată principale
1.
Obligaţii de plată accesorii
2.
3.
TOTAL (3= 1+ 2)

∗) inclusiv amenzi şi alte sume stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.

B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT: …………………………………lei
Susnumitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele sume
rambursat/restituit:
- lei 0
Sume solicitate
Suma
Sume negative de TVA solicitate la rambursare
1.
Sume solicitate a fi restituite
2.
3.
TOTAL (3= 1+ 2)

de

C. INFORMAŢII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR
PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
a) Diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la
secţiunea B

- lei - lei -

b) Totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni
D. ALTE MENŢIUNI:
I. OBLIGAŢII DE PLATĂ*)
- lei Nr.crt.
0
1
2
……..

Denumirea
obligaţiei de
plată
1

Obligaţii de plată
Obligaţii de
plată principale
3

Total, din care:
2=3+4

Obligaţii de plată
accesorii
4

TOTAL
II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT*)
Nr.crt.
0
1
2
…

- lei Cuantumul sumelor
2

Denumirea actului/nr. şi data
1

TOTAL
III.
MENŢIUNI
RELEVANTE
CONTRIBUABILULUI

PENTRU

SITUAŢIA

FISCALĂ

A

.......................................................................................................................
*) Pct. I şi II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secţiunile A şi B.

Conducătorul unităţii fiscale ,
Numele şi prenumele:
…………………………………
Semnătura şi ştampila unităţii: ...................................................

Administraţia finanţelor publice ....................................................................................................
prin ................................................. certifică faptul că prezentul înscris este conform cu originalul.*)
(numele şi prenumele conducătorului administraţiei finanţelor publice)
Semnătura şi ştampila unităţii: ...................................................
*) se completează numai în cazul în care contribuabilul solicită certificarea pentru conformitate cu originalula unui
certificat emis prin mijloace de transmitere la distanţă.

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către
persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.21.99

