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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1  Dacă plătesc datoria principală beneficiez de
stergerea penalitatilor?Dacă da,începând cu ce
data? 

 Informaţiile furnizate de dumneavoastră nu sunt 
suficiente pentru formularea unui răspuns. Menţionăm 
că anularea penalităţilor se poate face în situaţia în 
care aţi avut aprobată o eşalonare şi aţi respectat 
condiţiile prevăzute de Codul de procedură ficsală, de 
OPANAF 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 respectiv în decizia de 
eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. În ANEXA 2 a 
ordinului menţionat " PROCEDURĂ de aplicare a 
acordării eşalonării la plată de către organul fiscal 
central", la art. 1 alin (1) lit b) se prevede că organul 
fiscal competent poate acorda înlesniri la plata 
obligaţiilor fiscale: b) amânarea la plată, în condiţiile 
legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale eşalonate la plată, în vederea ANULĂRII, până la
data finalizării eşalonării la plată. 

2 As  dori  esalonarea  unor  datorii  acumulate  ,  pe  o
durata  de  un  an,  pt  o  firma  situata  in  sector  6. 
De ce documente am nevoie, unde trebuie sa merg
exact si ce conditii trebuiesc indeplinite pt acordarea
acestei esalonari!? 

1. Documentele ce trebuie anexate la cererea de 
acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, 
sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Anexa 1 la 
Ordinul nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului 
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 printre care: copia 
ultimei situaţii financiare anuale, situaţia încasărilor şi 
plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii 
cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor 
fiscale; copia ultimei balanţe de verificare etc. 
Informaţii detaliate le găsiţi accesând ordinul şi anexa 
menţionată la următorul 
link:https://static.anaf.ro/.../legislatie/OPANAF_90_2016.
pdf

2. În cazul dumneavoastră, organul fiscal competent în 
vederea acordării eşalonării la plată este Administraţia 
Sectorului 6 a Finanţelor Publice.

3. Condiţiile de acordare a eşalonării la plată, sunt cele 
prevăzute în ordinul menţionat precum şi la art. 186 
din Codul de procedură fiscală, ca de exemplu: 
debitorul să se afle în dificultate generată de lipsă 
temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă 
capacitate financiară de plată pe perioada de 
eşalonare la plată, să aibă constituită garanţia potrivit 
legii, să nu se afle în procedura insolvenţei, să nu se 
afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare, 
să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei 
privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, să aibă 
depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului 
fiscal.
Pentru a obţine mai multe informaţii faţă de cele de 
mai sus vă sugerăm să vă adresaţi organului fiscal 
competent, respectiv, Administraţiei Sectorului 6 a 
Finanţelor Publice. 

3 Buna ziua!  As  dori  sa  stiu  cum pot  beneficia  de o  Eşalonarea la plată a obligaţiilor dvs. fiscale se solicită 
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esalonare  a  unor  datorii  din  2008-2009  pentru  o
societate  din  sector  6.(penalitatile  si  dobanzile  sunt
mai mari decat debitul) . 

în baza unei cereri depuse la registratura organului 
fiscal competent, respectiv Administraţia sectorului 6 a 
finanţelor publice. Documentele ce trebuie anexate la 
cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor
fiscale, sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Anexa 
1 la Ordinul 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, printre care: copia 
ultimei situaţii financiare anuale, situaţia încasărilor şi 
plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii 
cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor 
fiscale; copia ultimei balanţe de verificare etc. 
Informaţii detaliate găsiţi accesând ordinul şi anexa 
menţionată la următorul 
link:https://static.anaf.ro/.../legislatie/OPANAF_90_2016.
pdf
Pentru a beneficia de eşalonare trebuie să îndepliniţi şi 
condiţiile prevăzute la art 186 din Codul de procedură 
Fiscală.
Ca urmare vă sugerăm să vă adresaţi Administraţiei 
sectorului 6 a finanţelor publice care va analiza situaţia
fiscală a societăţii respective şi vă va explica în mod 
concret cum să procedaţi. pentru a beneficia de 
această facilitate. 

4 Se poate face esalonare datorii si in cazul unui II? Cu
sau fara garantii? 

Da, o persoană fizică autorizată poate solicita 
eşalonare la plată. Se constituie garanţii pentru sumele
solicitate la eşalonare mai mari de 5000 lei. Prin 
excepţie, pentru debitorii care nu constituie nici un fel 

de garanţie ca urmare a faptului că nu deţin nici un fel 
de bunuri în proprietate, eşalonarea se acordă pe cel 
mult 6 luni, atât pentru obligaţiile fiscale principale, cât
şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere. 

5 De la ce suma ai nevoie de garantie ? Potrivit prevederilor art.193 alin. 2 din Codul de procedură 
fiscală, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, de peste 
5.000 lei în cazul persoanelor fizice și, respectiv, 20.000 lei în 
cazul persoanelor juridice, este necesară constituirea de 
garanții. 
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