Clarificare privind modalitatea de obŃinere a documentelor fiscale de către solicitanŃii de fonduri externe nerambursabile
Pentru a veni în sprijinul potenŃialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificării legislaŃiei fiscale în
vederea facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile şi în scopul asigurării unei mai bune informări
privind obŃinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunoştinŃa solicitanŃilor care depun
proiecte în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 79-98, că pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6.2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului - CondiŃii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare
următoarele∗:
•

Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanŃelor publice
nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanŃelor publice nr.752/2006 privind aprobarea
procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de
obligaŃii bugetare, precum şi a modelului şi conŃinutului acestora. La secŃiunea C “InformaŃii pentru
verificarea eligibilităŃii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma
înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b).
Pentru obŃinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la AgenŃia NaŃională de Administrare
Fiscală, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice JudeŃeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere
1)

întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 2 a Ordinului mai sus menŃionat, în care acesta
trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.
•

Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului
administraŃiei şi internelor şi ministrului finanŃelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor
formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale. Certificatul trebuie să fie însoŃit de Anexa privind
verificarea eligibilităŃii solicitanŃilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu
prevederile Ordinului comun, al ministrului administraŃiei şi internelor şi ministrului finanŃelor publice, nr.
75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi
taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se
încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaŃie: „obligaŃiile de plată
scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaŃiilor datorate în ultimul semestru încheiat”.
Pentru obŃinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la AutorităŃile administraŃiei publice locale o
cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, în
care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei menŃionate anterior.

∗

Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, documentele vor fi prezentate numai de către solicitanŃii ale căror cereri de
finanŃare au fost selectate provizoriu.

