
  Anexa nr.20 
(Anexa nr.19 

la Anexa 2 a Ordinului 90/2016) 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
Unitatea fiscală1 .................................................................. 
Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................ 
Nr. .........../............... 
 

 
DECIZIE 

de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plat ă a obligaţiilor fiscale 
 

 
Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului  
Denumirea/Numele şi prenumele .................. 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală ......................... 

Denumirea/Numele şi prenumele ................... 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală .......................... 

 
În temeiul prevederilor art. 199 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării 
la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a 
acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, 
  vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a 
obligaţiilor fiscale nr....................din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu 
data de ............... 

Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de .................... 
Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată a 

obligaţiilor fiscale și temeiul de drept: 
□ nu a declarat obligațiile fiscale cu termen de plată ….................... , pentru care termenul 

maxim de declarare a fost data de …...................., potrivit art.194 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată …...................... , pentru care termenul 
maxim de achitare a fost data de …..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale cu termen de plată …...................... , pentru care termenul 
maxim de achitare a fost data de …..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative în termen 
de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației, potrivit art.194 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat cuantumul ratei din data de …...................... , pentru care termenul maxim de 
achitare a fost data de …..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.d) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării 
Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............. din data de ….................. și care nu 
fac obiectul eșalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei 

                                                 
1 se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 



decizii/până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art.194 alin.(1) lit.e) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării 
Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............. din data de ….................. și care nu 
fac obiectul eșalonării la plată, până la finalizarea eșalonării la plată, potrivit art.194 alin.(1) lit.e) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

□ nu a achitat creanțele stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre 
recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei 
de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............. din data de ….................., în cel mult 180 de 
zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la plată în situația în care termenul de 
180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor fiscale eșalonate la plată, 
potrivit art.194 alin.(1) lit.f) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data 
comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............. din data de 
…................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea eșalonării la 
plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a 
obligațiilor fiscale eșalonate la plată, potrivit art.194 alin.(1) lit.f) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit 
art.190 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr............ 
din data de …..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.g) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată 
nr............... din data de …..................., obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce 
au fost suspendate în condițiile art.14 sau 15 din Legea nr.554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat 
după data comunicării Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr.............. din data de 
…..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.h) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată 
nr............... din data de …..................., obligațiile fiscale stabilite de alte autorități a căror 
administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de eșalonare la plată a 
obligațiilor fiscale nr.............. din data de …..................., potrivit art.194 alin.(1) lit.i) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind 
insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art.25 și 26 în cel mult 30 de zile de la 
data stabilirii răspunderii, potrivit art.194 alin.(1) lit.j) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ a intrat în procedura insolvenței, potrivit art.194 alin.(1) lit.k) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ a intrat în dizolvare, potrivit art.194 alin.(1) lit.k) din Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a reîntregit garanția în condițiile prevăzute la art. 193 alin.(21) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 15 zile 
de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alți creditori, potrivit 
art.194 alin.(1) lit.l) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 



□ nu a constituit garanția în condițiile prevăzute la art.193 alin.(22) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 15 zile 
de la data comunicării de către organul fiscal a înștiințării cu privire la distribuirea sumelor 
rezultate din valorificarea bunurilor, potrivit art.194 alin.(1) lit.m) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

□ nu a constituit garanția în condițiile prevăzute la art.193 alin.(24) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 15 zile 
de la data comunicării solicitării organului fiscal central, potrivit art.194 alin.(1) lit.m) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; potrivit 
art.194 alin.(1) lit.m^1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării 
Înștiințării de plată nr........... din data de …......................, obligațiile datorate de debitorii care 
fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de eșalonarea la plată, potrivit art.194 alin.(1) lit.n) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de …...................... , în termen de cel mult 30 de 
zile de la data comunicării deciziei de respingere nr.......... din data de …....................., potrivit 
art.195 alin.(10) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

□ nu a achitat obligațiile fiscale în sumă de …...................... , în termen de cel mult 90 de 
zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor 
fiscale nr.......... din data de …......................, potrivit art.200 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

  
 
Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:  
………………………………………………………………………………………… 
Menţiuni privind audierea contribuabilului:  
…………………………………………………………………………………………… 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și art. 

269 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 

Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ........................ 

Semnătura şi ştampila unităţii ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 


