Material informativ
Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat noi
măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, una dintre principalele facilități fiscale fiind
eșalonarea la plată care se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni, a obligațiilor fiscale
principale și accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadență/termen de plată
s-a împlinit după data declarării stării de urgență.
Beneficiarii acestor facilități de eşalonare sunt toţi contribuabilii, indiferent de forma de
proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de
procedură fiscală şi care nu înregistrează obligaţii fiscale restante la data declarării stării de
urgenţă, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului de atestare fiscală.
Eșalonarea la plată nu presupune constituirea de garanții.
Pentru a beneficia de eșalonare la plată, contribuabilii debitori trebuie să
indeplinească cumulativ urmatoarele condiții:
• să depună o cerere la organul fiscal până pe data de 15 decembrie 2020 inclusiv,
sub sancțiunea decăderii.
• să nu se afle în procedura falimentului;
• să nu se afle în dizolvare;
• să nu înregistreze obligații de plată restante la data declarării stării de urgență și
nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
• să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de Procedură Fiscală. Prin excepţie,
dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor
administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost
stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.
• să aibă depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal.
Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din
graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii
deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.
Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligatii fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei
în cazul persoanelor fizice și 5000 lei în cazul persoanelor juridice.
Nivelul dobanzii datorate pe perioada eșalonării la plată este de 0,01% pe fiecare zi
de întârziere, față de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere cât prevede Codul de procedură
fiscală.

Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la
data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere.
După primirea cererii, organul fiscal eliberează, în termen de 5 zile lucrătoare, certificatul
de atestare fiscală, care cuprinde obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării
acestuia.
La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferenţiată a ratelor de
eşalonare. Contribuabilul depune la organul fiscal, cerere de acordare a eşalonării la plată, la
care poate anexa o propunere de grafic. Graficul nu trebuie să prevadă în primele 6 luni,
rate al cărui procent din totalul obligaţiilor să fie mai mic de 5%. Pentru restul lunilor din
perioada de eşalonare se stabilesc rate egale, procentul fiind rotunjit în plus.
Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la
plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie
condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în
cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii
conditiilor.
Având în vedere că potrivit OUG nr. 181/2020 a fost prorogat termenul prevăzut la art. VII
din OUG nr. 29/2020, în sensul că nu se calculează și nu se datorează dobanzi și penalități de
întârziere până la data de 25 decembrie 2020, debitorii care obțin eșalonarea potrivit
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 181/2020, nu datorează pană la data de 25
decembrie 2020, dobanda de 0,01% pe zi de întârziere, pentru obligațiile fiscale/bugetare
principale eșalonate.
Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată nu începe sau se suspendă, după caz,
procedura de executare silită de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.
Pentru debitorii care au în derulare înlesniri la plată acordate potrivit Codului de procedură
fiscală, și care depun cereri pentru acordarea eșalonării la plată potrivit noii reglementări, dacă
suma plătită de către debitor nu este suficientă pentru a stinge ratele din cele două grafice de
eșalonare la plată, atunci se stinge cu prioritate rata aferentă celei mai vechi decizii de
eșalonare la plată.
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OUG Nr. 181/2020 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
ORDIN Nr. 3896/2020 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul
fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, p
recum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central

