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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili

Direcția Generală a Finanțelor Publice ...................................

Administrația Finanțelor Publice .............................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................

Nr. ............/.....................

C E R T I F I C A T  D E  A T E S T A R E  F I S C A L Ă

Ca urmare a Cererii nr. .............. din data de ...................., se certifică prin prezenta că:

Denumirea/Numele și prenumele .....................................

Adresa ..............................................................................

Înregistrat la registrul comerțului la nr. ............................

Codul de identificare fiscală .............................................

A. Obligații de plată exigibile existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală

Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații de plată exigibile existente în sold la data eliberării prezentului

certificat de atestare fiscală:

— lei —

15

Nr. 

crt.

Denumirea 

obligației de plată

Obligația de plată

Total, din care: Obligație principală

Obligații accesorii

Majorări de întârziere/

Dobânzi

Penalități de întârziere

0 1 2 = 3+4+5 3 4 5

1.

2.

3.

4.

.........

Total general

Nr. 

crt.

Denumirea 

obligației de plată

Obligația de plată

Total, din care: Obligație principală

Obligații accesorii

Majorări de întârziere/

Dobânzi

Penalități de întârziere

0 1 2 = 3+4+5 3 4 5

1.

2.

3.

4.

.........

Total general

B. Obligații de plată care nu pot face obiectul eșalonării la plată

a) Obligații fiscale rămase nestinse din eșalonarea la plată acordată prin Decizia de eșalonare la plată nr. ....................

din data de ....................., emisă în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării

eșalonărilor la plată, cu modificările și completările ulterioare:

— lei —

Rectangle



b) Suma totală de ..................... din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare nr. ..........

din data de ..............*), în curs de soluționare, din care se vor compensa:

— lei —

16

Nr. 

crt.

Denumirea 

obligației fiscale

Obligația fiscală

Total, din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere/

Dobânzi

Penalități de întârziere

0 1 2 = 3+4+5 3 4 5

1.

2.

3.

4.

........

Total general

Nr. 

crt.

Denumirea 

obligației fiscale

Obligația fiscală

Total, 

din care:

Obligație fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări 

de întârziere/

Dobânzi

Penalități de întârziere

Total, din care: eșalonare la plată amânare la plată

0 1 2 = 3+4+5 3 4 5 = 6+7 6 7

1.

2.

3.

4.

........

Total general

*) Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.

c) Sumele reprezentând amenzi, de orice fel, precum și sumele reprezentând creanțe stabilite de alte organe și transmise

spre recuperare Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

— lei —

Nr. 

crt.

Denumirea 

obligației de plată

Obligația de plată

Total, din care: Obligație principală

Obligații accesorii

Majorări de întârziere/

Dobânzi

Penalități de întârziere

0 1 2 = 3+4+5 3 4 5

1.

2.

3.

4.

.........

Total general

C. Obligații fiscale nete administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală ce pot face obiectul înlesnirilor

la plată

— lei —

Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale în conformitate

cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011, cu modificările și completările ulterioare, și se poate utiliza 90 de zile

de la data eliberării.

Eliberarea prezentului certificat de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ......................

Semnătura și ștampila unității ...........
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