Anexa nr. 2
(Anexa nr.1 la ordin)

ANTET*)
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
Nr. ................ data eliberării .......................
Denumire/Nume şi prenume: ..................................................
Cod de identificare fiscală:**) .............................................
Domiciliul fiscal: Judeţ ............. Localitate ......... Sector .........
Stradă .......... Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ...
Cod poştal ..............
A. OBLIGAŢII FISCALE ȘI ALTE OBLIGAȚII BUGETARE***)
Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii fiscale şi
obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa
organului fiscal central în vederea recuperării, restante la data de ..................:........................
- lei 0

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare

1

Obligaţii de fiscale/bugetare principale

2

Obligaţii de fiscale/bugetare accesorii

3

TOTAL (3 = 1 + 2)

Suma

B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT***):
Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele sume de
rambursat/restituit:
- lei 0
Sume solicitate
Suma
1

Sume negative de TVA solicitate la rambursare

2

Sume solicitate a fi restituite

3

TOTAL (3 = 1 + 2)

*)se

va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 cu
modificările și completările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act
administrativ;
**)
în situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau
exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscrie, pe lângă codul numeric personal, și codul de
înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale.În cazul
persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit
de organul fiscal;
***) în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise la secțiunea A este mai mică sau egală cu totalul sumelor de

rambursat/restituit înscrise la secțiunea B, la secțiunea D, pct.III, se va face mențiunea cu privire la situația
prevăzută la art.157, alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

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

b) Totalul obligaţiilor fiscale/bugetare în ultimele 12 luni
- lei -

D. ALTE MENŢIUNI:
I. OBLIGAŢII FISCALE/BUGETARE****)
- lei Nr. crt.

Denumirea obligației
fiscale/bugetare

0

1

Obligații fiscale/bugetare
Total, din care:

Obligaţii
fiscale/bugetare
principale

Obligaţii fiscale/bugetare
accesorii

2=3+4

3

4

1
2
…

TOTAL

X

II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT****)
- lei Nr. crt.

Denumirea actului/nr. şi data

Cuantumul sumelor

1
2
3
...
TOTAL

X

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

III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI
............................................................................................................................................
IV. SUME CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢILE
CONTRACTANTE
Denumirea autorităţii
contractante
.....................
.....................
.....................

Nr. şi data documentului
emis de autoritatea
contractantă
........................
........................
........................

Suma (lei)
..........
..........
..........

Conducătorul organului fiscal central,
Numele şi prenumele: .......................................
Semnătura şi ştampila organului fiscal central: ..................

Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza de către persoana interesată pe o perioadă
de până la 30 de zile de la data eliberării sau de până la 90 de zile de la data eliberării, de către
persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită
profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
1. Denumire: Certificat de atestare fiscală
2. Format: A4/t1
3. Se tipăreşte: faţă-verso.
4. Se difuzează: gratuit.
5. Se utilizează: la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor.
6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central. La cererea
contribuabilului în format hârtie pot fi emise mai multe exemplare.
7. Circulă: - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal central emitent.
8. Se păstrează: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

