
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Formular valabil din: 18.10.2021 Data actualizarii soft A: 22.11.2022
Calcul
Calcul
protected
D7
protected
Cerere de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată
A. Date de identificare ale debitorului
Nr.Crt
Cod de identificare fiscala pentru sediile secundare
Nr.Crt
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru  persoane fizice care desfășoară  și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
Domiciliul fiscal
B.  Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Adresa
C. Obiectul cererii
În temeiul prevederilor ,Capitolul IV^1 Înlesniri la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr1767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plată,  în formă simplificată, de către organul fiscal central, solicit1)
Data de sfarsit/ inceput a perioadei pentru care se solicita esalonarea
protected
luni 2)
luni 2)
D. Plata diferenţiată a ratelor
 Puteti introduce date in aceasta sectiune numai dupa ce ati completat toate campurile din sectiunea C.Obiectul cererii
Daca  declarati date in aceasta sectiune, toate campurile sunt obligatorii!
Rata lunara
Procent aferent fiecărei rate lunare
(principal și accesorii eșalonate)3)
(%) 
TOTAL
100
Prin prezenta cerere renunț la notificarea depusă privind intenția de a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de Cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată prin Legea nr. 216/2021,, sau de Cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal, cu modificările ulterioare.4) 
 
Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al debitorului:
1) Se bifează una din situaţiile descrise.  2) Se menţionează numărul de luni pentru care se doreşte eşalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni.  3) Procentul nu poate fi mai mic de 5% din cuantumul ratei de eşalonare la plată, reprezentând obligații fiscale principale și accesorii eșalonate.  4) Aceste precizări sunt valabile pentru debitorii care au depus notificări privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare/anularea la plată a obligațiilor accesorii depusă în temeiul Cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau Cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale  
Loc rezervat organului fiscal
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