ORDIN Nr. 673 din 13 aprilie 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de
eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii
bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
EMITENT:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 27 mai 2009
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
având în vedere dispoziţiile art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de necesitatea îmbunătăţirii accesului la fondurile externe nerambursabile, fapt ce ar
conduce la creşterea absorbţiei acestor fonduri,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare,
precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450
din 24 mai 2006, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"ART. 7
(1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A <<Obligaţii de plată>>;
b) secţiunea B <<Alte menţiuni>>;
c) secţiunea C <<Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea
fondurilor externe nerambursabile>>.
(2) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice sumele reprezentând creanţe
fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 - 15 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând
amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(4) În sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţiile de plată exigibile la
termenele stabilite la art. 6 alin. (2) şi (3) şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală
pentru persoane juridice.
(5) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:
a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul
acestora;
b) planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor
cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;
c) cerere de restituire şi/sau compensare în curs de soluţionare, precum şi cuantumul sumelor ce fac
obiectul acesteia;
d) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac
obiectul acestuia;
e) cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

f) alte menţiuni.
(6) La secţiunea C se vor menţiona următoarele informaţii:
a) diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B;
b) totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.
(7) Informaţiile din secţiunea C se vor completa doar dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală
menţionează expres acest lucru în cererea sa."
2. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 13 aprilie 2009.
Nr. 673.

ANEXA 1 *1)
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 752/2006)

*1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI ........../A
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Administraţia Finanţelor Publice a ..............
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
Str. ................. nr. ...... Localitatea ................
________________________________________________________________________________
Nr. ........... Data eliberării ..................
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ*)
pentru persoane juridice
____________
____________
Ca urmare a cererii nr. |____________| din data de |____________|
se certifică prin prezenta că persoana juridică:
____________________________________________________________
Denumire
|____________________________________________________________|
Judeţ
|_______________________|
_____
_____
Localitate |_______________________| Cod poştal |_____| Sector |_____|
Stradă
|_______________________| Număr
|_____|
Bloc
|_____|Scară| |Etaj|
| Apartament |_____|
Telefon
|
|
_|__|
|___|
|
|Fax|
|Înregistrat la
_________
|_____|
|____|registrul comerţului la nr. |_________|
_________
Cod de identificare fiscală |_________|
A. Obligaţii de plată
figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată către buget
la data de ............
- lei ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea
|
Obligaţia de plată
|
|crt.| obligaţiei |___________________________________________________________|
|
| de plată*1) | Total, din care: | restantă | obligaţii fiscale accesorii |
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
| 0 |
1
|
2 = 3 + 4
|
3
|
4
|
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
|
|
|
|
|
|
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
|
|
| Total general
|
|
|
|____|_____________|__________________|__________|_____________________________|
*1) inclusiv amenzi

B. Alte menţiuni: ...................................................... .
- lei _______________________________________________________________
|Nr. | Denumirea actului/nr. şi data | Cuantumul sumelor ce fac |
|crt.|
| obiectul acestora
|
|____|_______________________________|__________________________|
| 0 |
1
|
2
|
|____|_______________________________|__________________________|
|
|
|
|
|____|_______________________________|__________________________|
|
|
|
|
|____|_______________________________|__________________________|
C. Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru
accesarea fondurilor externe nerambursabile:
a) diferenţa dintre obligaţiile de plată restante cuprinse la secţiunea A şi
sumele menţionate la secţiunea B: |___________|;
b) totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni: |___________|
Prezentul certificat se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele ............................
Semnătura şi ştampila unităţii .................
________________________________________________________________________________
*) Se utilizează şi în cazul entităţilor fără personalitate juridică prevăzute la
art. 72 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.21.99/j

ANEXA 2 *1)
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 752/2006)
*1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
Nr. de înregistrare la organul fiscal ........./...............
CERERE*)
de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice
______________________________________________________________________
|
Datele de identificare a persoanei juridice
|
|______________________________________________________________________|
| Cod de identificare fiscală |___________|____________________________|
| Denumire
|_________________________________________________________|
| Judeţ
|_______________________|
_____
_____|
| Localitate |_______________________| Cod poştal |_____| Sector |_____|
| Stradă
|_______________________| Număr
|_____|
|
| Bloc
|
|Scară| |Etaj|
| Apartament |_____|______________|
|
|
|
_|__|
|___|
|
|
|
|_____|
|
| Înregistrată la
|____________|
| Telefon
|
|Fax|
| registrul comerţului la nr. |____________|
|____________|_____|___|____|__________________________________________|
____________________________________________________________________________
| Reprezentată |
|
|
| prin
|___________________________________________|
|
| Cod de identificare fiscală |_______________________|
|
| Domiciliat în: _______________________________
|
| Judeţ
|_______________________________|
_______
_|
| Localitate
|_______________________________| Cod poştal|_______|Sector|_|
| Stradă
|_______________________________| Număr
|
|
|
| Bloc
|
| Scară |
|
| |
|-------|
|
|
|____|
|___|___ Etaj _|_| Apartament|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|________|
| Posesorul documentului
|
| nr. |
|
|
|
| de identitate seria
|
|
|
| eliberat/ă de |
|
|_____________________________|_______|_____|___|________________|___________|
certificatul de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată, serveşte
la ...............................................................**)
Numele şi prenumele ............
Semnătura şi ştampila ..........
Funcţia ........................
-----------*) 1. Se utilizează şi în cazul entităţilor fără personalitate juridică.
2. Solicitarea poate fi făcută şi direct de către autoritatea care solicită
contribuabilului prezentarea certificatului.
**) Se va completa numai de către contribuabilii care solicită fonduri externe
nerambursabile.
M.F.P. cod 14.13.25.99/j

