
               
 

 

ACTE NECESARE, DOCUMENTE NECESARE PENTRU 
 

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice 
straine si persoane fizice nerezidente: 
 

 

A. REDEVENTE; DOBANZI; COMISIOANE 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane juridice strãine (anexa nr. 9/O MFP 724/2011); 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane fizice nerezidente (anexa nr. 1 1/OMFP 724/2011); (Cererea poate fi întocmitã 
si depusã la organul fiscal de cãtre persoana juridicã strãinã/persoana fizica 
nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexeazã si 
actul de împuternicire în original ori în copie legalizatã)  

 actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;  
 declaratie pe proprie raspundere a administratorului ca nu a mai solicitat atestarea 

impozitului cuprins in cererea depusa;  
 copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata 

impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;  
 copie  contract, tradus in limba romana/grafice;  
 copii facturi externe; facturi traduse in limba romana certificate de traducatori autorizati;  
 copii extrase de cont in valuta si copii dispozitii de plata externa/ordine de plata in valuta 

pentru sumele platite la extern;  
 copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;  

In situatia in care impozitul solicitat a fi atestat este diferit de suma declarata de societate in 
“Fisa pe platitor” pozitia “Impozit pe venit persoane fizice sau juridice nerezidente” se va cere si 
copie dupa fisa contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” analitic impozit 
nerezidenti; 

 un timbru fiscal de 2 lei. 

  

 

 

 



               
 

B. DIVIDENDE 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane juridice strãine (anexa nr. 9/O MFP 724/2011); 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane fizice nerezidente (anexa nr. 1 1/OMFP 724/2011);  

(Cererea poate fi întocmitã i depusã la organul fiscal de cãtre persoana juridicã strãinã / 
persoana fizica nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se 
anexeazã si actul de împuternicire în original ori în copie legalizatã )  

 actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;  
 declaratie pe proprie raspundere a administratorului ca nu a mai solicitat atestarea 

impozitului cuprins in cererea depusa;  
 copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata 

impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;  
 copie  hotarare AGA;  
 copie act constitutiv;  
 copie Bilant; balante contabile; fisa contului 457 „Dividende de plata”;  
 copii extrase de cont in valuta si copii dispozitii de plata externa/ordine de plata in valuta 

pentru sumele platite la extern; 
 copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;  

In situatia in care impozitul solicitat a fi atestat este diferit de suma declarata de societate in 
“Fisa pe platitor” pozitia “Impozit pe venit persoane fizice sau juridice nerezidente” se va cere si 
copie dupa fisa contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” analitic impozit 
nerezidenti; 

 un timbru fiscal de 2 lei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



               
 

C. IMPOZIT SALARII 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane fizice nerezidente (anexa nr. 1 1/OMFP 724/2011);  

(Cererea poate fi întocmitã si depusã la organul fiscal de cãtre persoana fizica nerezidenta, 
personal sau prin reprezentant / împuternicit, caz în care se anexeazã si actul de împuternicire 
în original ori în copie legalizatã)  

 actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;  
 declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice nerezidente ca nu a mai solicitat 

atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;  
 copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata 

impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;  
 copie Contract de munca;  
 copie Certificat de inregistrare fiscala (NIF);  
 copii State de  plata;  
 copii fise fiscale;  
 copii formularul 100 “Declaratie privind obligati ile de plata la bugetul statului” sau copie 

“Declaratia 112” cu impozitul pe salarii dato rat de societate cu mentiunea impozitului pe 
salar paltit pentru persoana fizica nerezidenta;  

 copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;  
 timbru fiscal de 2 lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

D. VENITURI DIN PROPRIETATI IMOBLIARE/ARENDA/ PERSOANA 
FIZICA NEREZIDENTA 

 Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plãtit în România de 
persoane fizice nerezidente (anexa nr. 1 1/OMFP 724/2011);  

(Cererea poate fi întocmitã si depusã la organul fiscal de cãtre persoana fizica nerezidenta, 
personal sau prin reprezentant / împuternicit, caz în care se anexeazã si actul de împuternicire 
în original ori în copie legalizatã) 

 actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;  
 declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice nerezidente ca nu a mai solicitat 

atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;  
 copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata 

impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;  
 copie contract inchiriere/arendare;  
 copie extras de Carte Funciara, in cazul inchirierii unui imobil;  

- adeverinta venit;  

- copii “Decizii de impunere anuala”;  

- copie formular 200 “DECLARATIE privind veniturile realizate din Romania”;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


