
ROMÂNIA
Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul   

Denumirea organului fiscal local
Nr........../data 

elib.…/200..

_________________________________
1) 

       Codul de identificare fiscala: 4122078
       Adresa/Cont IBAN/tel/fax, e-mail: Paisesti, nr.125, Arges, tel. 0248-270525, fax 0248-270033 ; primariabascov@yahoo.com

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei …………………………. nr: ........ /data .......... cu domiciliul în str. .....................nr. ...., bl..., sc., ..., ap. ...., sector 
..., loc. ......................, legitimata prin B.I./C.I./A.I./Pasaport/ seria.... nr............., cu CNP ..............................................., având calitatea de actionar 
unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar1)/executor1)/lichidator1) si a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritatilor 
administratiei publice locale la .............................se atesta urmatoarele:
Denumire............................................................ cu 
sediul........................................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................3)

La data de întâi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscalã, figureazã/ nu figureaza în evidentele compartimentului fiscal
cu urmãtoarele cãtre bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii: 

0 1 2 3 4 5

În cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se elibereaza cu debite. În 
documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui ramân debitele, iar documentul care se comunica, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..........................................................................................................................................
Pentru înstrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstraineaza trebuie sa 

prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale în a 
carei raza se afla înregistrat fiscal bunul ce se înstraineaza. Pentru bunul ce se înstraineaza, proprietarul bunului trebuie sa achite impozitul datorat pentru anul 
în care se înstraineaza bunul, cu exceptia cazului în care pentru bunul ce se înstraineaza impozitul se datoreaza de alta persoana decât proprietarul.

Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate si nu confera aceasta calitate.
Alte men?iuni ale organului fiscal local: ……………………………………………………………………………………………………………….
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

Coducatorul organului fiscal local
.........................................................

(p ren u me,  n u me s i s tamp ila)

               Întocmit azi data ..........................,
         ........................................

(fu n ctia , p ren u me s i  n u me)

Execu to rii fis cali a i a lto r o rg an e fis cale , execu to ri ju d ecato res ti/b an cari, lich id ato ri, n o tari.
2) Fig u reaza în  ev id en tele  fis cale cu  u rmato arele  b u n u ri…. pro p rie ta te-fo lo s in ta  d in  d ata…../a lte  s itu atii

Model 2016 ITL 013

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALÃ PENTRU PERSOANE JURIDICE
PRIVIND IM POZITE, TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

nr. de rol nominal unic

creante bugetare de platã scadente
Nr. Denumirea creantei bugetare Curent Rãmãsitã Majorãri de întârziere Total

Total

Actele 
prin care se înstraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încalcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 
privind codul de procedura fiscala, cu modificarile ?i completarile ulterioare sunt nule de drept.

Anexa nr. 13

? ?



3) În  cazu l în  care  in fo rma?iile  n u  au  lo c  în  aceas ta  s ec?iu n e, o rg an u l fis cal lo cal p o ate  e lib era  o  an exa la  certificatu l d e  a tes tare  fis cala , facân d  men ?iu n e as u p ra  aces tu i as p ect. A n exa la  certificatu l d e  a tes tare  fis cala  
v a av ea an tet ? i v a  p u rta  s emn atu rile  ? i ? tamp ila  o rg an u lu i fis cal lo cal. A n exa es te  v alab ila  d o ar în s o ?ita  d e  certificat.

Certificatu l d e  a tes tare  fis cala  s e  p o ate  e lib era  s i în  fo rmat e lectro n ic .* ) 
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