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  Cod Fiscal: 4541580,  
  B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO-700064 Cont IBAN: RO46TREZ4062116020202XXX telefon: 0232-267582; fax: 0232-410266 

 

              Model 2006 ITL  016 

    

         Nr. …….........din ..............200….. 
 

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL
�

 PENTRU PERSOANE JURIDICE  
PRIVIND IMPOZITELE � I TAXELE LOCALE � I ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*) 

 
 Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ………………………………………..……nr. ..................../data ........................ cu domiciliul în 

str. .........................................................................., nr. ………...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sector…, loc. ……..……………………….., 

legitimată prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport/ seria .......... nr. ....................., cu CNP ........................................................,având calitatea de acţionar 

unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/executor/lichidator1) şi a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale la nr. de rol nominal unic................................................  se atestă următoarele: 

Denumire ................................................................................... cu sediul  .............................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 La data de intâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, �figurează/� nu figurează în evidenţele 

compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată către bugetul local,  conform evidenţelor existente la data întocmirii :   

Nr. 
crt. 

Denumirea crean� ei bugetare Curent R
�
m

� �
i� � Major

� � � �
Dobânzi 

Penalit
� � i 

de 
întârziere 

Total 

0 1 2 3 4 5 6 

       
       
       
       
       
       
 � 	 
 � �      

In cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbţie/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu 
debite. In documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului 
fiscal. 
 Prezentul certificat s-a eliberat pentru3): .................................................................................................... 

 Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă această calitate. 

 Termenul de valabilitate4) .................................................................... 

 S-a taxat cu suma ............................. lei, conform chitanţei nr. ........................ / ..................200.. 

 
Conducătorul organului fiscal, 

 
……….……………………………… 

(prenume, nume şi ştampilă) 

 
 
Intocmit azi, data ………………… 
 
……………………………………. 

     (funcţia, prenume şi nume) 

 

 
1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori 
2) Figurează în evidenţele fiscale cu următoarele bunuri ...... proprietate-folosinţă din data ................../ alte situaţii 
3) Pentru înstrăinarea clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie să aibă achitate toate obligaţiile bugetare datorate până la data de întâi a 

lunii următoare încheierii actului de înstrăinare 
4) Luna în curs dacă se eliberează între 01 - 25 ale lunii/25 luna în curs – ultima zi a lunii următoare dacă se eliberează între 25 – finele lunii în curs. Pentru înstrăinarea 

clădirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil în luna emiterii. 

*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi în format electronic. 


