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Stimate contribuabil,

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost analizată situaţia
fiscală a dumneavoastră, fapt pentru care s-a constatat că, în evidenţele
noastre, figuraţi cu obligaţii fiscale restante.

Astfel, având în vedere acumularea de datorii pe care o înregistraţi, pentru
depăşirea stării de dificultate financiară, vă reamintim faptul că puteţi beneficia
de înlesniri la plată, constând în eşalonarea la plată şi/sau amânarea la plată
în vederea anulării, a obligațiilor fiscale restante datorate de dumneavoastră.

Dispoziţiile legale incidente în domeniul acordării înlesnirilor la plată sunt
cele prevăzute la art.184 - 208 din Codul de procedură fiscală, precum şi în
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016
pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a
documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a
acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

În anexa la prezenta adresă, regăsiţi o prezentare generală a condițiilor
și situațiilor specifice de acordare a eşalonării la plată.

În vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale restante pe care
le înregistraţi în evidența noastră, vă recomandăm să depuneți la sediul nostru
sau să transmiteţi prin poştă, cu confirmare de primire, cererea, însoțită de
documentația aferentă, într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 15 zile de la
data primirii acestei scrisori. În cazul în care nu veţi da curs invitaţiei noastre,
pentru recuperarea sumelor restante, suntem nevoiți să inițiem/continuăm
măsurile de executare silită prevăzute de lege.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la sediul unităţii fiscale
unde sunteţi arondat, prin Serviciul / Biroul / Compartimentul evidenţă pe plătitori.

În speranța că informațiile mai sus comunicate, v-au fost utile pentru
analiza oportunităţii accesării înlesnirilor la plată, potrivit legii, vă invităm să
depuneţi cererea de acordare a eşalonărilor la plată.

Cu considerație,

Paul CIOBANU

Şef Administraţia Județeană

a Finanțelor Publice Iași
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Anexă
Prezentarea generală

a condițiilor și situațiilor specifice de acordarea eşalonării la plată

I. Condiţii generale de acordare a unei eşalonări la plată:

În cazul în care, se optează pentru acordarea unei eşalonări la plată,
trebuie parcurşi următorii paşi pentru a putea beneficia de această facilitate fiscală:

1. depunerea cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor
fiscale, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 1, alin. (3) al Anexei
nr. 1 la O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:
- declaraţia pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se

află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa, că nu se află în dizolvare, potrivit
prevederilor legale în vigoare, şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea,
potrivit legislaţiei privind insolvenţa, şi/sau răspunderea solidară, potrivit
prevederilor art. 25 şi art. 26 din Codul de procedură fiscală;

- documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii, cum ar fi:
pentru debitori, persoane juridice:

a) copia ultimei situaţii financiare anuale (nu se anexează în cazul în care
situaţiile financiare anuale au fost depuse la organul fiscal competent);

b) situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii
cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;

c) copia ultimei balanţe de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de

reprezentantul legal al debitorului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii
plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;

e) situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii.
pentru debitori, persoane fizice:

a) registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, actele prin care se
dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii
de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;

b) programul de redresare financiară sau orice alt document similar, care va
conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare.

În cazul cererilor depuse contribuabililor cu risc fiscal mic, persoanele
juridice şi persoanele fizice anexează şi următoarele documente:

a) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/administratorilor şi/sau
asociaţilor din care să rezulte că nu au deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii
cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost
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lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas
obligaţii fiscale neachitate. Declaraţia poate fi şi comună;

b) declaraţia debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că
respectivul debitor nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul
comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti.

2. îndeplinirea cumulativă, de către debitor, a următoarelor condiţii:
a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti

şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste
situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de
restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente
relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal (această condiţie
nu trebuie îndeplinită de către contribuabilii cu risc fiscal mic);

b) să aibă constituită garanţia potrivit art. 193 din Codul de procedură fiscală;
c) să nu se afle în procedura insolvenţei;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau

răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi art. 26 din Codul de procedură
fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive
în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost
atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

f) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, condiţie ce
trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Criteriile de încadrare în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic:
- nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
- niciunul dintre administratori nu a deţinut, în ultimii 5 ani, calitatea de
administrator la persoane juridice lichidate la care au rămas obligaţii
neachitate;
- nu se află în inactivitate înscrisă la registrul comerţului;
- nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 12 luni;
- nu a înregistrat pierderi în fiecare din ultimii 3 ani fiscali consecutivi;
- sunt înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

3. înlesnirile la plată care pot fi acordatede către organul fiscal
competent, dacă sunt îndeplinite condiţiile de la pct. 2:

a) eşalonarea la plată, a obligaţiilor fiscale;
b) amânarea la plată a tuturor penalităților de întârziere, cuprinse în certificatul

de atestare fiscală, în vederea anulării acestora la finalizarea eșalonării, chiar
dacă obligaţia fiscală principală a fost stinsă;

c) amânarea la plată a unui procent de 50% din dobânzi, în vederea anulării
până la finalizarea eşalonării la plată, în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic;
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d) amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere,
reprezentând componenta de penalitate a acestora, în vederea anulării până la
finalizarea eşalonării la plată;

e) amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale
principale nedeclarate sau declarate incorect şi stabilite de organul de inspecţie
fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%
până la finalizarea eşalonării la plată.

4. constituirea garanţiei de către debitor în termen de 30 de zile de la
comunicarea acordului de principiu întocmit de către organul fiscal competent.

Tipuri de garanţii care pot fi constituite:
a) mijloace băneşti consemnate pe numele debitorului la dispoziţia organului

fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie;
c) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a debitorului;
d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal

competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale debitorului pentru care există
un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe
persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepţia cazului
în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent.

Nivelul garanţiei constituite:
- în cazul garanţiilor prevăzute la lit.a) şi b), valoarea garanţiei trebuie să

acopere sumele eşalonate şi dobânzile pe perioada eşalonării
- în cazul garanţiilor prevăzute la lit. c) şi d), valoarea garanţiei trebuie să

acopere sumele eşalonate, dobânzile pe perioada eşalonării, plus un procent de
până la 16%, în funcţie de perioada de eşalonare (2, 3, 4 sau 5 ani).

- în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, garanţia reprezintă 20% din
valoarea garanţiilor stabilite ca regulă generală.

5. soluţionarea cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor
fiscale de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de
eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, împreună cu graficul de eşalonare şi a unei
decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de
nedeclarare, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile mai sus amintite sau a unei
decizii de respingere a cererii în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite.

II. Situații specifice de acordare a eşalonării la plată:

Capitolul IV denumit „Înlesniri la plată” din cadrul Codului de procedură
fiscală, distinge mai multe situații de acordare a eșalonării la plată, în funcție
de starea patrimonială a contribuabilului și de nivelul obligațiilor de plată, respectiv:

1. persoanele juridice cu obligații fiscale de până la 20.000 lei:
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- sunt exceptate de la constituirea de garanții;
-perioadă de eșalonare - cel mult 5 ani;
- beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere, în vederea

anulării.
2. persoanele juridice cu obligații fiscale în cuantum mai mare sau

egal cu 20.000 lei:
- constituie garanții;
- perioadă de eșalonare - cel mult 5 ani
- beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere, în vederea

anulării.
3. debitorii care nu dețin bunuri în proprietate:
- nu constituie garanții;
- perioadă eșalonare - cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligațiilor
fiscale)
- penalitățile de întârziere - nu se amână la plată ci se includ în eșalonare,

deci nu pot fi anulate.
4. debitori care dețin în proprietate bunuri, dar sunt insuficiente

pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege:
- constituie garanții la valoarea bunurilor deținute;
- perioadă de eșalonare - cel mult 5 ani (indiferent de cuantumul obligațiilor
fiscale)
- penalitățile de întârziere - nu se amână la plată și se includ în eșalonare,

deci nu pot fi anulate.
5. debitori care, deși dețin bunuri în patrimoniu, nu pot constitui

garanții întrucât sunt gajate și/sau ipotecate în totalitate în favoarea altor
creditori și nu aduc nici garanții constituite în favoarea lor de un terț:

- perioadă eșalonare - cel mult 6 luni (indiferent de cuantumul obligațiilor
fiscale)
- penalitățile de întârziere - nu se amână la plată și se includ în eșalonare,

deci nu pot fi anulate.
6. contribuabilii cu risc fiscal mic:
- constituie garanții în procent de 20% din valoarea garanţiilor stabilite ca

regulă generală ;
- perioadă de eșalonare - cel mult 12 luni;
- beneficiază de amânarea la plată a penalităților de întârziere, precum şi a

unui unui procent de 50% din dobânzi, în vederea anulării până la finalizarea
eşalonării la plată.

Aceleaşi prevederi legale mai sus invocate, exceptează din cadrul acestor
situaţii, contribuabilii – persoane juridice, care nu au obligația constituirii de
garanții, respectiv instituțiile publice, autoritățile/serviciilei publice autonome
înființate prin lege organică, unitățile și instituțiile de drept public, instituțiile de
învățământ superior de stat.
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III. Avantajele acordării unei eşalonări la plată:

Începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată:
1. nu începe sau se suspendă executarea silită pentru:
- obligaţiile fiscale eşalonate;
- obligaţiile fiscale care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii

eşalonării la plată, respectiv cele prevăzute la art.194, alin. (1), lit. a) - c) şi e) - j)
din Codul de procedură fiscală.

În funcţie de forma de executare silită aplicată, suspendarea are ca efect:
- în cazul popririi bancare:
- menţinerea indisponibilizării asupra sumelor existente în cont la data

comunicării adresei de suspendare, contribuabilul putând efectua plăţi din acestea
numai pentru achitarea obligaţiilor de care depinde menţinerea eşalonării şi a
drepturilor salariale;

- încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice.
- în cazul terţilor popriţi – încetarea indisponibilizării sumelor datorate de

aceştia contribuabilului.
- în cazul sechestrelor - oprirea măsurilor de executare silită asupra

bunurilor mobile şi/sau imobile ce fac obiectul sechestrelor.
2. posibilitatea participării la licitaţiile publice, deoarece nu sunt

considerate obligaţii fiscale restante:
- obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la

plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut
în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art.
194, alin. (1), lit. d) din Codul de procedură fiscală;

- celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii
înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare.

***
Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale,
documentele justificative anexate acesteia, precum şi Procedura de aplicare a
acordării eşalonării la plată de către organele fiscale centrale competente se
regăsesc în O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a venit în sprijinul contribuabililor
pentru a facilita accesul la acordarea înlesnirilor la plată, potrivit legi, prin punerea
la dispoziţei a unui broşuri, care poate fi găsită accesând secţiunea „Asistenţă
contribuabili” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, apoi
câmpul „01 Legislaţie” din cadrul submenu-rilor „Persoane fizice” sau „Persoane
juridice” şi se dă click pe poz. „07 Ghiduri curente”. După deschiderea acestei
poziţii, se selectează câmpul „Broşură eşalonări plată – publicat în data de
20.04.2017”, ori puteţi accesa link-ul:



7

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/brosura_esalon
ari/mobile/index.html


