
Anexa nr. 9 
(Anexa nr.8 

la Anexa 2 a Ordinului 90/2016) 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
Unitatea fiscală1 .................................................................. 
Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................ 
Nr. .........../............... 

                  
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL Ă 

                                            
Ca urmare a cererii nr…………… din data de ……………..2, se certifică prin prezenta că: 
 
    Denumirea/Numele şi prenumele.......................... 

Adresa: ...................................... 
Înregistrat la registrul comerţului la nr. ................ 
Codul de identificare fiscală ................. 

 
A. Obligaţii fiscale existente în evidența organului fiscal central 
Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale restante, precum și alte creanțe 

bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului 
fiscal competent în vederea recuperării, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de 
atestare fiscală3: 

                                                                                                                                             - lei - 
Nr.crt. Denumirea 

obligaţiei 
fiscale 

Obligaţia fiscală 
Total, din care: Obligaţie 

fiscală 
principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de 

întârziere/ Dobânzi 
Penalităţi de 

întârziere 
Penalităţi de 
nedeclarare 

   0 1 2 = 3+4+5+6 3 4 5 6 
   1.       
   2.       
   3.       
   4.       
.........       
Total general      

 
B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plat ă:  
 
a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de 

eşalonare la plată nr……… din data de………… şi Decizia de amânare la plată nr……… din data 
de…………, emise în temeiul Titlului VII, Cap.IV Înlesniri la plată din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare4: 

 
 
 
 

                                                 
1 se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 
2 în cazul emiterii din oficiu nu se completează informațiile referitoare la cerere. 
3 în situația aplicării art. 206 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se menționează, după caz și obligaţiile fiscale pentru care, la data depunerii cererii nu s-a 
împlinit scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege. 
4 în cazul aplicării art. 195 din Legea nr.207 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, nu se completează această literă.. 



- lei - 
Nr.crt. Denumirea 

obligaţiei fiscale 
Obligaţia fiscală 

Total, din care: Obligaţie 
fiscală 

principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de 
întârziere/ 
Dobânzi 

Penalităţi de 
întârziere 

Penalităţi de 
nedeclarare 

   0 1 2 = 3+4+5+6 3 4 5 6 
   1.       
   2.       
   3.       
   4.       
.........      
Total general      

 
b) Suma totală de …………………din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu 

opţiune de rambursare nr........... din data de ..............5, în curs de soluţionare,  din care se vor 
compensa: 

- lei - 
Nr.crt. Denumirea 

obligaţiei fiscale 
Obligaţia fiscală 

Total, din care: Obligaţie 
fiscală 

principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de 
întârziere/ 
Dobânzi 

Penalităţi 
de 

întârziere 

Penalităţi de 
nedeclarare 

   0 1 2 = 3+4+5+6 3 4 5 6 
   1.       
   2.       
   3.       
   4.       
.........       
Total general      

 
c) obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor 

care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută6 : 
- lei - 

Nr.crt. Denumirea 
obligaţiei fiscale 

Obligaţia fiscală 
Total, din care: Obligaţie 

fiscală 
principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de 
întârziere/ 
Dobânzi 

Penalităţi 
de 

întârziere 

Penalităţi 
de 

nedeclarare 
   0 1 2 = 3+4+5+6 3 4 5 6 
   1.       
   2.       
   3.       
   4.       
.........       
Total general      

 
d) obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată 

depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 195 alin.(1) și 
(12) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și a ratelor neachitate7: 
                                                 
5 se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în 
curs de soluţionare. 
6 se completează în cazul menținerii valabiilității înlesnirii la plată  pentru aplicarea art. 200 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
7 se completează în cazul modificării deciziei de eşalonare la plată pentru aplicarea art. 195 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și în cazul fuziunii pentru 



                                                                                                                                                  -lei - 
Nr.crt. Denumirea 

obligaţiei 
fiscale 

Obligaţia fiscală 
Total, din care: Obligaţie 

fiscală  
principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de 
întârziere 
/ Dobânzi 

Penalităţi de 
 întârziere 

Penalităţi de 
nedeclarare 

   0 1 2 = 3+4+5+6 3 4 5 6 
   1.       
   2.       
   3.       
   4.       
.........       
Total general      

 
        

 C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată: 
- lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
obligaţiei 

fiscale 

Obligaţia fiscală 

Total, din care: 
Obligaţie 

fiscală 
principală 

Obligaţii fiscale accesorii 
Majorări de întârziere/ 

Dobânzi, din care: 
Penalităţi de întârziere, 

din care: 
Penalități de 

nedeclarare, din care: 

eșalonare   
la plată 

amânare 
la plată 

eşalonare 
 la plată 

amânare 
la plată 

eşalonare 
 la plată 

amânare 
la plată 

   0 1 2 = 
3+4+5+6+7+8 

3 4 5 6 7 8 9 

   1.          
   2.          
   3.          
   4.          
....          
Total general         

 
 Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a 
obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile Titlului VII, Cap.IV Înlesniri la plată din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, şi se 
poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. 

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

 

Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ...................... 

Semnătura şi ştampila unităţii ........... 
 

                                                                                                                                                                
aplicarea art.15 din Anexa nr.2  la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru 
aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum 
și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. 


