
ANTET*)                                                                 Anexa nr.4
                 

 Nr. ........... Data eliberării ..................

                         CERTIFICAT DE OBLIGAŢII BUGETARE

 Ca urmare a cererii nr. …....din data de …........ a …....... 
        se certifică situația fiscală pentru persoana juridică:

Denumire: .................................................. 

                                                                                          
Domiciliul fiscal: Judeţ ............. Localitate ......... Sector ......... 
                    Stradă .......... Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ... 
                    Cod poştal ..............  Tel........Fax...........
Înregistrat la registrul comerţului la nr...............

                   Cod de identificare fiscală: ..................    

  *)se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr.3504/2013 cu modificările și completările 
ulterioare,denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act 
administrativ

          
  A. Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau 
obligaţii de plată restante la data eliberării prezentului certificat, după caz.

Sus-numitul figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată la data 
de .............., cu accesoriile calculate până la data de ...............

                                                                - lei  -

Nr.crt. Denumirea 
obligaţieide 
plată**)

                  Obligaţia de plată   

Total, 
din 
care:

Restanță
        

Dobânzi

Penalități
de 
întârziere

Majorări
Penalită
ți

  
   0

     
     1 2= 3+4+5

+6+7
   
    3

       
    4

      
    5

      
    6

      
    7

    **) inclusiv amenzi



    B. Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a 
valabilităţii înlesnirii la plata ce urmează a se acorda, după caz

    Sus-numitul figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată  la data 
de ...................

                                                                - lei  -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea  |                    Obligaţia de plată                     |
|crt.|obligaţiei |___________________________________________________________|
|    |de plată***)| Total, din care: | restanţă | obligaţii fiscale accesorii |
|____|___________|__________________|__________|_____________________________|
|  0 |     1     |     2 = 3 + 4    |     3    |              4              |
|____|___________|__________________|__________|_____________________________|
|____|___________|__________________|__________|_____________________________|
|____|___________|__________________|__________|_____________________________|
    ***) inclusiv amenzi

    C. Alte menţiuni: .................. .

    S-a eliberat prezentul certificat de obligaţii bugetare pentru a-i servi:
     _
    |_| - pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, 
conform prevederilor .............
     _
    |_| - pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, 
conform prevederilor .............
     _
    |_| - pentru alte situaţii prevăzute de lege.

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

      


