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— Model —
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția generală de administrare a marilor contribuabili
Direcția Generală a Finanțelor Publice ..........................
Administrația Finanțelor Publice ....................................
Nr. .........../................
DECIZIE

de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele și prenumele ............................
Adresa ...........................................................
Codul de identificare fiscală .............................

Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele ............................
Adresa ............................................................
Codul de identificare fiscală .............................

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la
plată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea
Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonării la
plată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............., înregistrată la organul fiscal sub nr. ...................
din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ....................,
luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011,
cu modificările și completările ulterioare,
se emite următoarea decizie:
Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor fiscale exigibile existente în sold la data eliberării
certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..................., reprezentând:
— lei —
Obligația fiscală
Nr.
crt.

0

Denumirea
obligației fiscale

1

Obligații fiscale accesorii
Total, din care:

2 = 3+4+5

Obligație fiscală
principală

3

Majorări de întârziere/
Dobânzi

Penalități de întârziere

4

5

1.
2.
3.
4.
........
Total general
Cuantumul și termenele de plată a ratelor de eșalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare care face parte integrantă
din prezenta decizie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării,
sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ......................
Semnătura și ștampila unității ...........

