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

DECIZIE
referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi
şi/sau penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată
Datele de identificare a
contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele
______________________________
Adresa: _______________________
Codul de identificare fiscală
______________________

Datele de identificare a
împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele
______________________________
Adresa: _______________________
Codul de identificare fiscală
______________________

În temeiul art. 198 şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Decizia _____________________*2) nr. __________
din data de _______________, pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere/diferenţele de obligaţii marcate
şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare/pentru
sumele rămase de plată din eşalonarea acordată, în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată s-au calculat
următoarele obligaţii fiscale accesorii:
- lei Cod*3)

Documentul prin care s-a individualizat
suma de plată*4)

Natura obligaţiei fiscale*5)

Sumă obligaţii fiscale
accesorii

Total general

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sumele menţionate în prezenta decizie.
Sumele reprezentând penalităţi vor fi achitate în contul 20.35.01.07 "Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la
plată".
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut
de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent
al deciziei.
Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în
anexă.
Conducătorul unităţii fiscale
______________________
Număr de operator de date cu caracter personal ________
______________________
*1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
*2) Se va menţiona unul dintre următoarele documente, care este ultimul emis, respectiv: decizia de eşalonare la
plată a obligaţiilor fiscale/decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de menţinere a
valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată/decizia de
pierdere a valabilităţii amânării la plată.
*3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
*4) Se vor menţiona numărul, data şi denumirea documentului care constituie titlu de creanţă, respectiv decizia
de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale,
decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, prin care s-a individualizat rata, şi/sau
înştiinţarea de plată, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată şi decizia de pierdere a valabilităţii
amânării la plată, după caz.
*5) În cazul dobânzilor se vor menţiona dobânzile pe fiecare tip de obligaţie fiscală principală, iar în cazul
penalităţilor se vor menţiona "Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată".

Anexa la Decizia nr. ___________ din data de _______________

- lei Cod

Documentul prin care
s-a individualizat
suma de plată

Categoria de
sumă

Perioada

Suma rămasă
de plată*1)

Zile

Cota*2)

Suma obligației
fiscală accesorie

____________________
*1) Se vor menţiona sumele din rata de eşalonare achitată cu întârziere/sumele din înştiinţarea de plată/sumele
rămase de plată din eşalonarea acordată în cazul pierderii valabilităţii acesteia.
*2) Nivelul penalităţii se stabileşte conform art. 198 alin. (2) sau art. 199 alin. (3), după caz, din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelul dobânzii se stabileşte
potrivit art. 154 din acelaşi act normativ.

