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     Prin prezenta vă informăm că în situația în care vă aflați în dificultate generată de lipsa temporară a
disponibilităților  bănești,  aveți  posibilitatea  de  a  solicita  organului  fiscal  eșalonarea  la  plată  a
obligațiilor fiscale. Eșalonarea reprezintă modalitatea de plată în rate a obligațiilor fiscale restante.

     Care sunt condițiile necesare pentru a beneficia de eșalonare?

     Pentru a beneficia de eșalonare trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
      a)  să  vă aflați  în  dificultate  generată de lipsa temporară de disponibilități  bănești  și  să  aveți
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 dumneavoastră sau deținute de organul fiscal.
     b) să aveți constituită garanție 1;
     c) să nu vă aflați în procedura insolvenței;
     d) să nu vă aflați în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
     e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.
Prin  excepție,  dacă  actele  prin  care  s-a  stabilit  răspunderea  sunt  definitive  în  sistemul  căilor
administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată,
condiția se consideră îndeplinită.
     Pe lângă condițiile mai sus menționate, trebuie să aveți depuse toate declarațiile fiscale, potrivit
vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală și
se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale,
obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.
     În cazul în care îndepliniți condițiile necesare și doriți să beneficiați de eșalonare la plată este
necesar să depuneți cerere de acordare a eșalonării la organul fiscal competent.

     Care sunt avantajele eșalonării?

      În momentul în care beneficiați  de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale,  aveți  următoarele
avantaje:
- suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale;
- amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea
anulării;
-  necalcularea  și  nedatorarea  penalităților  de  întârziere  pe  perioada  eșalonării  la  plată,  pentru
obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de
eșalonare.

     Cum se pot obține informații suplimentare?

      Informații  suplimentare cu privire la  eșalonarea la  plată sunt  disponibile  pe site-ul  instituției
noastre:www.anaf.ro,  secțiunea ,,Asistență contribuabili,,  rubrica ,,Ghiduri  curente,,  în cuprinsul
Broșurii  privind eșalonarea la plată  2.
     De asemenea, informații suplimentare puteți obține și telefonic, prin contactarea Serviciului de
asistență telefonică a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.
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1 Constituirea garanției se realizează potrivit art. 193 din Codul de procedură fiscală ce poate fi accesat
la următorul
link:https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_08102018.htm
2 Broșura poate fi accesată la următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Brosura_inlesniri_2018.pdf
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