Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile
administratiei publice locale
Extras din Codul de procedura fiscală, art. 158 - 160
ART. 158
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal central competent la solicitarea
contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi
publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la
solicitarea oricărei persoane care deţine titluri de participare la o societate.
(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor
fiscale a organului fiscal central competent şi cuprinde obligaţiile fiscale restante existente în sold în
ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării acestuia, precum şi alte
creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa
organului fiscal central în vederea recuperării.
(3) În certificatul de atestare fiscală se înscriu orice alte menţiuni cu privire la situaţia fiscală a
contribuabilului/plătitorului, prevăzute prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(4) Organul fiscal central emitent înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, lichide şi
exigibile pe care contribuabilul/plătitorul solicitant le are de încasat de la autorităţi contractante
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se
certifică faptul că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.
(5) Certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii
şi poate fi utilizat de persoana interesată, pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În
cazul certificatului de atestare fiscală eliberat pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, perioada în care poate fi utilizat este
de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de
contribuabil/plătitor, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.
(la 03-09-2017 Alineatul (5) din Articolul 158 , Capitolul I , Titlul VII a fost modificat de Punctul 39,
Articolul I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din
31 august 2017)
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia contribuabilului/plătitorului supus unei
inspecţii fiscale şi care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în scopul radierii din
registrele în care a fost înregistrat, certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile
lucrătoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de
impozitare, după caz.
ART. 159
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal local, la solicitarea
contribuabilului/plătitorului. Certificatul se emite şi la solicitarea autorităţilor publice în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum şi la solicitarea notarului public,
conform delegării date de către contribuabil.
(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor
fiscale a organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale

scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare
individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local în
vederea recuperării.
(3) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data
solicitării şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentului articol poate fi prezentat în original
sau în copie legalizată oricărui solicitant.
(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de
transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală
prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii
administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.
(2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru
anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează
impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.
(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea
prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii
insolvenţei şi procedurilor de lichidare.
ART. 160
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita
organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui
contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane
fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal
local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.
(3) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (2) nu se solicită în următoarele situaţii:
a) în cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut alocat codul numeric personal;
b) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de calitate de
moştenitor.
c) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat de moştenitor
exclusiv pentru locul de veci.
(la 29-06-2018 Alineatul (3) din Articolul 160 , Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 1,
ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 150 din 22 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26
iunie 2018)

(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
──────────
*) Notă CTCE:
Conform alin. (4) al articolului II din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017, prevederile art. 160 alin. (3) din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplică
şi în cazul succesiunilor dezbătute înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi pentru
care se solicită suplimentarea masei succesorale şi eliberarea de către notarul public a unui certificat
suplimentar de moştenitor după data intrării în vigoare a acesteia.

──────────
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care procedura succesorală se
soluţionează de către instanţa de judecată.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
(5) După finalizarea procedurii succesorale în care în masa succesorală sunt cuprinse obligaţii
fiscale restante şi alte creanţe bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de
comunicare organului fiscal central competent, precum şi organului fiscal local în a cărui rază
teritorială se află sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia, o copie a
certificatului de moştenitor.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul în care în masa succesorală, pe lângă obligaţiile
fiscale restante şi alte creanţe bugetare, se află şi bunuri imobile intabulate, obligaţia comunicării
copiei certificatului de moştenitor împreună cu încheierea de intabulare a acestuia revine Biroului de
cadastru şi publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară. În acest caz,
comunicarea se face prin mijloace electronice de comunicare către organul fiscal central competent
şi organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află bunurile imobile.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
(7) După înscrierea în cartea funciară a actului autentic notarial, a hotărârii judecătoreşti sau, după
caz, a actului de adjudecare prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun imobil,
Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară comunică organului fiscal local de la locul situării bunului
imobil o copie a încheierii de intabulare la care se ataşează şi copia actului de înstrăinare a bunului
imobil.
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
(8) Solicitarea şi eliberarea certificatului de atestare fiscală potrivit alin. (2) sau art. 159 alin. (1),
precum şi transmiterea documentelor prevăzute la alin. (5)-(7) se fac prin mijloace electronice de
comunicare conform unor proceduri care se aprobă, astfel:
a) prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară şi al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, pentru solicitările ce se depun la
organul fiscal central, şi respectiv, comunicările făcute către acesta;
b) prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, cu
avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici din România, pentru solicitările ce se depun la organul fiscal local şi, respectiv, comunicările
făcute către acesta.

(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)
(9) Organele fiscale centrale şi locale primesc informaţii, prin mijloace electronice de comunicare,
din registrele naţionale notariale conform procedurilor aprobate potrivit alin. (8).
(la 03-09-2017 Articolul 160 din Capitolul I , Titlul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din
ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august
2017)

ART. 161
Plata obligaţiilor fiscale în cazuri speciale
Orice persoană poate efectua, pentru sine sau pentru altă persoană, plata unor obligaţii fiscale
pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale sau termenul
de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită ori obligaţiile fiscale erau datorate de o persoană
juridică care şi-a încetat existenţa. Persoana care efectuează plata trebuie să depună la organul fiscal
o declaraţie pe propria răspundere cu privire la opţiunea efectuării unei asemenea plăţi.
ART. 162
Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante
(1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor
persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor
obligaţii.
(2) Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de
raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării
listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
(3) Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligaţiile fiscale ale
sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura
căreia acestea funcţionează.
(4) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal
competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.
(5) Prevederile prezentului articol se aplică şi pentru obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de
creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la
soluţionarea căilor de atac, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această situaţie. Ori
de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ fiscal în condiţiile Legii
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile alin. (4).
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