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EŞALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAŢIILOR FISCALE 
ADMINISTRATE DE ANAF 

 

 În Monitorul Oficial nr. 200 / 22.03.2011 a fost publicată 
Ordonanţa de Urgenţă  29 / 2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată. 
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EŞALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAŢIILOR FISCALE 
ADMINISTRATE DE ANAF 
 

În Monitorul Oficial nr. 200 / 22.03.2011 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă 29 / 
2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată („Ordonanţa”). 

 

Ordonanţa instituie posibilitatea acordării eşalonării la plată pentru toate obligaţiile fiscale 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la cererea contribuabilului, persoană 
fizică sau juridică, pe o perioadă de cel mult 5 ani.  

Principalele prevederi incluse în ordonanţa de urgenţă: 

 Sunt precizate condiţiile pentru acordarea eşalonărilor, precum şi excepţiile pentru care nu 
se acordă eşalonare la plată (de ex. obligaţii fiscale în sumă totală mai mică de 500 RON în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 1.500 RON în cazul persoane juridice). 

 Eşalonarea se acordă pe baza cererii contribuabilului, care va fi soluţionată de organul fiscal 
competent în termen de 60 de zile de la data înregistrării ei. După primirea cererii de 
eşalonare, organul fiscal competent va elibera, din oficiu, un certificat de atestare fiscală 
privind obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării, pe care îl va comunica 
contribuabilului. 

 După analizarea cererii, organul fiscal emite fie o decizie de respingere, fie un acord de 
principiu. 

 Contribuabilul are obligaţia să constituie garanţii în termen de 30 de zile de la data 
comunicării acordului de principiu. Ordonanţa prevede tipul şi valoarea garanţiilor ce pot fi 
constituite, precum şi condiţiile de înlocuire, de executare, de redimensionare a acestora etc.  

 De asemenea, Ordonanţa prevede o serie de condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru 
menţinerea valabilităţii eşalonării la plată. 

 Dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată sunt de 0,04% pe zi, cu excepţia 
situaţiei în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de 
garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei 
Statului, caz în care nivelul dobânzii este de 0,03%. 

 Nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror 
termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare 
la plată. 

 Se datorează o penalitate de 10% în situaţia în care are loc achitarea ratei de eşalonare 
(reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau accesorii eşalonate la plată) cu întârziere sau 
în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată ca urmare a nerespectării condiţiilor impuse 
prin Ordonanţă. 

 Sunt introduse, de asemenea, prevederi de neîncepere sau de suspendare a executării silite 
pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, de la data comunicării 
deciziei de eşalonare.  

 Contribuabilului i se acordă şi posibilitatea de a plăti anticipat, parţial sau total, sumele 
cuprinse în graficul de eşalonare la plată. 

 Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei va fi aprobată prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 
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CONTACT 

 

Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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