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Eşalonarea la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale  
administrate de organul fiscal central 

 
 
  Temei legal: Ordonanta Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale  
  Publicata in Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021 
  Data intrarii in vigoare: 01.10.2021 
 
    Se instituie o procedura permanenta de esalonare la plata in forma simplificata (fara constituirea de 
garantii), pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru  obligaţiile fiscale principale şi accesorii restante a 
căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data 
eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central.  
 
   Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central se 
aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
 

    Cererile de esalonare depuse potrivit OUG nr. 181/2020 in curs de solutionare la data de 1 octombrie 

2021 se solutioneaza conform prevederilor in vigoare la data depunerii cererilor. 

  Esalonarile acordate conform OUG nr. 181/2020 raman supuse prevederilor acesteia.  

   I. Obligatiile fiscale pentru care se acorda esalonarea 
       Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscala. 
      
     Se aplică şi pentru obligaţiile fiscale preluate de organele fiscale de la alt organ fiscal sau de la altă 
autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada 
derulării unei eşalonări la plată. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată 
privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative preluate ca urmare a transferului de 
competenţă, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente. 
     
      În scopul acordării eşalonării la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale: 
    a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 
    b) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit 
legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. 
     
     Eşalonarea la plată nu se acordă pentru: 
    a) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentului capitol sau 
potrivit capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de 
urgenţă, administrate de organul fiscal central» din OUG nr. 181/2020 care şi-a pierdut valabilitatea, 
precum şi obligaţiile fiscale care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii unei eşalonări la plată 
acordate în temeiul capitolului I - «Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data 
declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central» din OUG nr. 181/2020; 
    b) obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de 
atestare fiscală; 
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    c) obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167, 
în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget; 
    d) obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de 
atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data 
comunicării unei decizii de eşalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eşalonare a 
obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente. În 
acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale 
individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile 
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente; 
    e) obligaţiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura 
insolvenţei; 
    f) obligaţiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate 
de stat, precum şi fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene. 
      
  Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul 
persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul 
persoanelor juridice. 
    
 II. Conditii - pentru a beneficia de eşalonarea la plată: 
    a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând 
cuantumul propus al ratelor de eşalonare; 
    b) să nu se afle în procedura falimentului; 
    c) să nu se afle în dizolvare; 
    d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei 
depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 
    e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, 
potrivit prevederilor art. 25 şi 26. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt 
definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale 
restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră 
îndeplinită. 
    f) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal Această condiţie trebuie îndeplinită 
la data eliberării certificatului de atestare fiscală.Condiţia  se consideră îndeplinită şi în cazul în care, 
pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, 
de către organul fiscal. 
  
   III. Procedura  
  
    Eliberarea certificatului de atestare fiscală 
    - După primirea cererii, organul fiscal eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, pe care îl 
comunică debitorului. 
    - Certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii, inclusiv în cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. 
    - Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia. 
     
   Soluţionarea cererii 
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   -în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori 
decizie de respingere, după caz. 
     Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin grafice de eşalonare care fac 
parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. 
     La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferenţiată a ratelor de eşalonare. 
     
      În cazul în care în perioada dintre data depunerii cererii de eşalonare la plată şi data eliberării 
certificatului de atestare fiscală, debitorul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de 
creanţe fiscale datorate, se sting mai întâi obligaţiile fiscale restante a căror vechime este mare de 12 
luni anterioară datei depunerii cererii şi apoi obligaţiile ce pot face obiectul eşalonării la plată. 
     Pe perioada eşalonării la plată, în scopul aplicării reducerii prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. b) 
(reducerea penalitatii de nedeclarare), penalităţile de nedeclarare cuprinse în certificatul de atestare 
fiscală se amână la plată prin decizie care se comunică debitorului odată cu decizia de eşalonare la plată.  
 
   
   IV. Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată 
       Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi menţine valabilitatea în următoarele 
condiţii: 
    a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal cu 
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată inclusiv.Eşalonarea la plată 
îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt declarate şi/sau achitate până la data de 25 a lunii 
următoare scadenţei prevăzute de lege inclusiv; 
    b) să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termene de 
plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine 
valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut 
de lege; 
    c) să se achite diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative sau din declaraţii 
depuse aferente obligaţiilor fiscale pentru care nu există obligaţia de declarare în vectorul fiscal, în 
termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei. 
    d) să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi 
menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din 
graficul de eşalonare; 
    e) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal nestinse la data comunicării deciziei de 
eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data 
comunicării acestei decizii, 
    f) să se achite obligaţiile stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare 
organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel pentru care au fost comunicate somaţii după data 
comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei, 
    g) să se achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. 
(5), în cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, 
    h) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile 
fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului 
administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, 
    i) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile 
stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea unei 
decizii de eşalonare la plată, 
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    j) să se achite sumele reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului pentru care s-a stabilit 
răspunderea potrivit prevederilor legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit 
prevederilor art. 25 şi 26, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii; 
    k) să nu intre sub incidenţa uneia dintre situaţiile :procedura falimentului sau sa nu se afle in 
dizolvare; 
    l) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, obligaţiile 
fiscale datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de eşalonarea la plată, 
    În situaţia în care termenele mentionate anterior se împlinesc după data finalizării eşalonării la plată, 
obligaţiile fiscale trebuie stinse până la data finalizării eşalonării la plată. 
    În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile, 
organul fiscal comunică debitorului decizia de finalizare a eşalonării la plată. 
   
   
    V.   Dobânzi şi penalităţi de întârziere 
     Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale eşalonate la 
plată, se datorează şi se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,01% pentru fiecare zi de 
întârziere. 
     Dobânzile se datorează şi se calculează pentru fiecare rată din graficul de eşalonare la plată începând 
cu data emiterii deciziei de eşalonare la plată şi până la termenul de plată din grafic sau până la data 
achitării ratei. 
     Dobânzile datorate şi calculate în cazul achitării cu întârziere a ratei se comunică prin decizie 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită in termenul aratat in decizie.  
     Penalitatea de întârziere  se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată. 
     Pentru obligaţiile bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organului fiscal, 
potrivit legii, şi pentru care legislaţia specifică prevede un alt regim privind calculul dobânzilor, sunt 
aplicabile prevederile legislaţiei specifice. 
     Pentru debitorii care se află în perioada de observaţie sau în reorganizare judiciară se datorează 
obligaţii fiscale accesorii potrivit legii care reglementează această procedură. 
    
  
     VI. Penalitate 
     Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul 
de eşalonare, precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după 
soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate 
care i se comunică debitorului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită in 
termenul mentionat in decizie 
    Nivelul penalităţii este de 5% din: 
    a) suma rămasă nestinsă din rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii 
fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz; 
    b) diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă 
negativă de TVA cu opţiune de rambursare. 
     Penalitatea se face venit la bugetul de stat. 
   
    VII. Suspendarea executării silite 
    Nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei 
de eşalonare la plată: 

- Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, şi  
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- pentru obligaţiile de plata care se constituie in conditii de mentinere a valabilitatii 
esalonarii.  

 
    În cazul obligaţiilor stabilite de alte organe decat organelle fiscal si transmise spre recuperare 
acestora, executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei. 
  
   Odată cu comunicarea deciziei de eşalonare la plată către debitor, organele fiscale comunică, în scris, 
instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care 
deţin/datorează sume de bani debitorului măsura de suspendare a executării silite prin poprire.   
Suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor 
viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută, începând cu data şi ora comunicării 
către instituţiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire. 
   Sumele existente în cont la data şi ora comunicării adresei de suspendare a executării silite rămân 
indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăţi în scopul: 
    a) achitării obligaţiilor administrate de organele fiscale de care depinde menţinerea valabilităţii 
eşalonării la plată; 
    b) achitării drepturilor salariale. 
   În cazul terţilor popriţi, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor 
datorate de aceştia debitorului, atât a celor prezente, cât şi a celor viitoare, până la o nouă comunicare 
din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire. 
 
   Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului 
se suspendă de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. 
    
    VIII. Modificarea deciziei de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării 
    Pe perioada de valabilitate a eşalonării, decizia de eşalonare la plată poate fi modificată la cererea 
debitorului prin includerea în eşalonare a unor  obligaţii fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală 
emis de organul fiscal (obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la 
plată; obligaţiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării) 
    Debitorul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată pe perioada 
de valabilitate a eşalonării la plată, la care poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul 
propus al ratelor de eşalonare. 
 
        IX. Renunţarea la eşalonarea la plată 
     Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea 
unei cereri de renunţare la eşalonare. 
     În cazul renunţării la eşalonare, debitorul trebuie să achite obligaţiile fiscale rămase din eşalonare 
până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la plată.În caz contrar, sunt aplicabile 
prevederile referitoare la pierderea valabilităţii eşalonării la plată. 
   
     X. Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia 
     Organul fiscal emite o decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată, care se 
comunică debitorului. 
     ierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite 
pentru întreaga sumă nestinsă. 
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    În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată 
acordată de organul fiscal, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii 
eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%. 
   
     XI.   Menţinerea eşalonării la plată 
    Debitorul poate solicita organului fiscal menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută 
din cauza nerespectării condiţiilor de două ori pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, dacă 
depune o cerere în acest scop, înainte de stingerea în totalitate a obligaţiilor fiscale care au făcut 
obiectul eşalonării la plată. Cererea se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare, prin emiterea unei 
decizii de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu păstrarea perioadei de eşalonare aprobate iniţial. 
    Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării, debitorul are obligaţia să achite obligaţiile fiscale exigibile la 
data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării, cu excepţia celor care au făcut obiectul 
eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei.  
   
     XII. Prevederi speciale aplicabile debitorilor care au în derulare înlesniri la plată 
    Debitorii care la data depunerii cererii de eşalonare la plată potrivit noilor prevederi au în derulare 
eşalonări la plată acordate potrivit capitolului IV - Înlesniri la plată pot beneficia de înlesniri la plată 
potrivit noilor prevederi. 
     În baza cererii depuse de către debitori, organul fiscal emite, după caz, decizie de acordare a 
eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale prevăzute la art. 209^1 alin. (1) sau decizie de respingere. 
    Dacă suma plătită de către debitor nu este suficientă pentru a stinge ratele din cele două grafice de 
eşalonare la plată, atunci se stinge, cu prioritate, rata aferentă celei mai vechi decizii de eşalonare la 
plată. 
    
    XIII.Prevederi speciale pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă de către organele 
abilitate ale statului 
     Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de urgenţă/alertă prin 
hotărâri emise de către organele abilitate ale statului, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor 
la plată acordate potrivit noii proceduri se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată 
activitatea. 
     Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la data reluării 
activităţii, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi. 
    În acest caz, până la primul termen de plată după data constatării reluării activităţii, organul fiscal 
competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. 
Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal. 
   
   
    
 


