
IN ATENTIA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CARE SOLICITA CERTIFICAT DE 

ATESTARE FISCALA ! 

 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

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 și la solicitarea autorităților publice 

în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la 

solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.  

(2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în 

evidența creanțelor fiscale a organului fiscal local și cuprinde obligațiile fiscale 

restante și, după caz, obligațiile fiscale scadente până în prima zi a lunii 

următoare depunerii cererii, precum și alte creanțe bugetare individualizate în 

titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența 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 și este valabil 30 de zile de la data emiterii. 

(4) Certificatul de atestare fiscală emis în condițiile prezentului articol poate fi 

prezentat în original sau în copie legalizată oricărui solicitant. 

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor 

și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să 

prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor 

obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității 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 excepția 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) și (6) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de 

executare silită, procedurii insolvenței și 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 situația fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în 

cauză.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea 

unei persoane fizice decedate, notarul public are obligația de a solicita organului 

fiscal central și 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: 
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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. 

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care 

procedura succesorală se soluţionează de către instanţa de judecată. 

(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. 

(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. 

(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. 

(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. 

(9) Organele fiscale centrale şi locale primesc informaţii, prin mijloace electronice 

de comunicare, din registrele naţionale notariale conform procedurilor aprobate 

potrivit alin. (8). 
 


