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Care este procedura de obținere/aprobare Menționăm că Legea nr. 207/2015 privind Codul de
pentru plata eșalonată a datoriilor, obligațiilor procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
fiscale?
precum și Ordinul președintelui ANAF nr. 90/2016 privind
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, reglementează
eșalonarea la plată.
Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale se solicită în baza
unei cereri depusă la organul fiscal competent. Pentru a
beneficia de eșalonare la plată, trebuie îndeplinite cumulativ
următoarele condiții de către debitor :
a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de
disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de
plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se
apreciază de organul fiscal competent pe baza programului
de restructurare sau de redresare financiară ori a altor
informații și/sau documente relevante, prezentate de debitor
sau deținute de organul fiscal;
b) să aibă constituită garanție;
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în
vigoare;
e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind
insolvența și/sau răspunderea solidară.
Pe lângă condițiile menționate mai sus, debitorul trebuie să
aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului
fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării
certificatului de atestare fiscală.
Pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de eșalonare
sunt prezentați și în broșura privind eșalonarea la plată, ce
este disponibilă pe site-ul nostru si poate fi accesată la
următorul
link:https://static.anaf.ro/.../brosura.../mobile/index.html...

2

Am depus punct de vedere final în care
contestăm toate constatările organelor de
control făcute în urma derulării unui control de
fond. Există o prevedere legală referitoare la
stabilirea timpului de răspuns? Cât timp să
așteptăm ca decizia de impunere să se vadă în
fișa pe plătitor? Majorările și penalitățile de
întârziere se vor calcula, de îndată ce se
constituie debit în fișă ?
După încărcarea în fișă a obligațiilor din
decizia de impunere, a majorărilor și
penalităților aferente, odată cu depunerea
cererii de eșalonare se amână termenul de
plată al creanțelor la acordarea eșalonării?
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Pentru obligațiile fiscale care fac obiectul
eșalonării la plată se începe sau se continuă
executarea silită până la data comunicării
deciziei de eșalonare.
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Legislația prevede mai multe termene, de soluționare a
diferitelor tipuri de cereri, de soluționare a contestațiilor, etc.
Având în vedere situația descrisă, întrucât este necesară
analizarea situației dvs fiscale, vă invităm să ne scrieți pe
formularul de contact, disponibil în Spațiul Privat Virtual.
Astfel, colegii noștri vor putea analiza situația dvs fiscală și
vă vor formula răspuns la solicitarea dvs. Pentru a ne
transmite solicitarea, vă rugăm să accesați următorul link:
https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/
Odată cu emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor
fiscale se emit și deciziile referitoare la obligațiile de plată
accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere
aferente obligațiilor fiscale eșalonate, calculate până la data
emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.
În limita informațiilor comunicate de dumneavoastră facem
următoarele precizări:
- să presupunem ca ați primit deja decizia de impunere prin
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care s-au stabilit obligații de plată suplimentare, acestea
fiind considerate obligații fiscale restante;
- în acest caz, să presupunem că depuneți cerere de
eșalonare la plată.
Referitor la situația descrisă, facem mențiunea că
depunerea cererii de eșalonare nu ,,amână,, termenul de
plată a obligațiilor de plată în cauză. Prin graficul de
eșalonare la plată, anexa la Decizia de eșalonare la plată,
se stabilesc termenele de plată viitoare a sumelor pentru
care s-a acceptat eșalonarea. Odată cu emiterea deciziei de
eșalonare la plată a obligațiilor fiscale se emit și deciziile
referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând
dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale
eșalonate, calculate până la data emiterii deciziei de
eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.
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Urmează ca societatea noastră să primească
decizie de impunere în urma unei inspecții
fiscale și dorim să facem eșalonarea datoriei
impuse. Datoria (debit și accesorii) se
suspendă imediat ce s-a depus doar cererea
de eșalonare (urmând să se întocmească
ulterior documentația aferentă). În această
perioadă se poate face poprire pe cont?

Simpla depunere a cererii prin care solicitați acordarea unei
eșalonări la plată nu suspendă măsurile de executare silită.
Măsurile de executare silită se suspendă de la data
comunicării deciziei de eșalonare la plată. Menționăm că
depunerea cererii de eșalonare nu suspendă nici
executarea și nici calculul accesoriilor.
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În urma controlului la un Cabinet de avocat
pentru perioada 2012-2016 a rezultat de plată
la CASS suma de 15.000 lei, stabilit pentru
avocatul titular, pe CNP. Va rog să-mi spuneți
dacă se poate eșalona plata acestei sume si
care este perioada maximă de eșalonare.

Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale se solicită în baza
unei cereri depusă la organul fiscal competent. Pentru a
beneficia de eșalonare la plată, trebuie îndeplinite cumulativ
următoarele condiții de către debitor:
a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de
disponibilități bănești și să aibă capacitate financiară de
plată pe perioada de eșalonare la plată. Aceste situații se
apreciază de organul fiscal competent pe baza programului
de restructurare sau de redresare financiară ori a altor
informații și/sau documente relevante, prezentate de
debitor sau deținute de organul fiscal;
b) să aibă constituită garanție;
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în
vigoare;
e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind
insolvența și/sau răspunderea solidară.
Pe lângă condițiile menționate mai sus, debitorul trebuie să
aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului
fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării
certificatului de atestare fiscală.
Pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de eșalonare
sunt prezentați și în broșura privind eșalonarea la plată, ce
este disponibilă pe site-ul nostru și poate fi accesată la
următorul
link: https://static.anaf.ro/.../brosura.../mobile/index.html
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Am o eșalonare în curs și primesc o decizie de Dumneavoastră puteți solicita modificarea deciziei de
impunere. Mai pot solicita o eșalonare dacă nu eșalonare la plata prin includerea obligațiilor cuprinse în
am finalizat-o pe cealaltă (mai am 2 rate)?
decizia de impunere. Cererea se depune pe perioada de
valabilitate a eșalonării. Menționam ca dvs puteți depune
cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la
plată într-un an de eșalonare.
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În cazul în care există un grafic de eșalonare, Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile fiscale își

2

Întrebare

Răspuns

câte zile peste data scadentă poți întârzia?
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menține valabilitatea cu condiția să se respecte cuantumul
și termenele de plată din graficul de eșalonare.
Eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă rata de
eșalonare este achitată până la următorul termen de plată
din graficul de eșalonare.

Când se achită alte obligații de plată, diferite Obligațiile de plată principale sunt scadente la termenele
față cele din decizia de eșalonare?
prevăzute de legislație, în cazul expus data de 25 ale lunii.
Dacă nu se achită obligația la acest termen, se poate achita
oricând până la data de 25 a lunii următoare scadenței
prevăzută de lege. După expirarea termenului de plată se
calculează obligații de plată accesorii (dobânzi și penalități
de întârziere) care se comunică ulterior prin decizie
referitoare la obligațiile de plată accesorii.
Dacă plătesc pe data de 25 ale lunii, există Trebuie să plătiți până la data de 25, inclusiv. Vă rugăm
riscul sa pierd eșalonarea?
însă să aveți în vedere momentul plății, care este
reglementat de art. 163, alin. 11 din Codul de procedură
fiscală. https://static.anaf.ro/.../Cod_Procedura_Fiscala_201
6..

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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