
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală*1) ______________________________
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ___________________
    Nr. __________/____________

Aprobat/data ______________
Conducătorul unităţii fiscale,

Semnătura

                                           

REFERAT "A"

Subsemnatul(a), ___________________________________, având funcţia de ___________________
în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ___________________________________, ca urmare a Cererii
nr. _____________ din data de _______________, depusă de contribuabilul __________________________,
cod de identificare fiscală ___________________, înregistrată la organul fiscal cu nr. _____________ din data
de ________________,*2),  precum şi  a  Certificatului  de atestare  fiscală nr.  _____________ din data  de
________________, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de titlul VII cap. IV "Înlesniri la
plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi
de 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 şi am constatat următoarele:

Secţiunea A - Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată

Condiţii de acordare a înlesnirilor la plată Modul de respectare
a condițiilor

a) Are depuse toate declaraţiile fiscale, conform  vectorului fiscal, la data eliberării 
certificatului de atestare fiscală.

 Da  Nu

b) Se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti.  Da  Nu

c) Are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare.  Da  Nu

d) Nu se află în procedura insolvenţei.  Da  Nu

e) Nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare.  Da  Nu

f) Nu s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind  insolvenţa şi/sau 
răspunderea solidară potrivit  prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 
privind  Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările  ulterioare. 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.

 Da  Nu

g) Au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării cererii.  Da  Nu

h) Cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile fiscale 
prevăzute la art. 184 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 Da  Nu

i) Cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio  modificare faţă de condiţiile 
de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă.

 Da  Nu

Secţiunea B - Date de analiză
Se menţionează  în  ce  constă  dificultatea  generată  de  lipsa  temporară  de  disponibilităţi  băneşti  a

contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare.

Secţiunea C - Alte menţiuni _________________________________________________________



Secţiunea D - Concluzii
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit. ______ .
b) Se propune respingerea potrivit art. 184 alin. (6) lit. ______ şi/sau alin. (7) din Legea nr. 207/2015

privind Codul  de procedură fiscală,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru următoarele obligaţii:
________________________________________________________________________________________ .

c) Se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de __________ luni, pentru următoarele
obligaţii fiscale:

- lei -
Nr.
crt.

Denumirea
obligației
fiscale

Obligația fiscală

Total,
din care:

Obligație
fiscală

principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de
întârziere/
Dobânzi

Penalități de
întârziere

Penalități de
nedeclarare

0 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

...

Total general

d) Se propune aprobarea amânării la plată a obligaţiilor fiscale accesorii  aferente obligaţiilor fiscale
principale prevăzute la lit. c), reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Penalități de întârziere Penalități de nedeclarare

0 1 2 3

1.

2.

3.

4.

...

Total 
general

De  asemenea,  anexăm  la  prezentul  referat  documentele  doveditoare  ale  îndeplinirii/neîndeplinirii
condiţiilor  prevăzute  la  art.  186 alin.  (1)  din  Legea  nr.  207/2015 privind  Codul  de procedură  fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare, Certificatul de atestare fiscală nr. __________ din data de ___________,
precum şi celelalte documente prevăzute de 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.

Întocmit

__________________________

Avizat
Şef serviciu/birou/compartiment,
__________________________

________________
    *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    *2) În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.


