
Anexa nr.1 

(Anexa  

la Anexa 1 a Ordinului 90/2016) 
 

CERERE 
 de acordare a eşalonării la plată 

 

A. Date de identificare ale debitorului 
 

Cod de identificare fiscala  ............................................... 

Denumirea/numele şi prenumele ............................................... 

Domiciliu fiscal: judeţ / sector..............................., localitatea,...................................,  

strada ................................................, numār ................., bloc..................., scara......., 

apartament............. 

Telefon........................................... Fax.......................... E-mail 

Cod de identificare fiscalā pentru sediile secundare  

.................................. 

.................................. 

Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit 

potrivit legii speciale pentru  persoane fizice care desfășoară  și activități economice în mod 

independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri 
…..................................... 
 

B.  Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal 
Denumirea/Numele şi prenumele ............................ 

Adresa: ............................................................ 

Codul de identificare fiscală ............................. 

 

C. Obiectul cererii 
 

În temeiul prevederilor Cap.IV ”Înlesniri la plată” din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 

continuare Cod de procedură fiscală, şi ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală nr.90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a 

eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii 

de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, cu modificările și 

completările ulterioare, solicit1:  
 

 eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de....... luni2, conform art. 

184 alin. (1) din Codul de procedură fiscală 

 eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de....... luni3, conform art. 

184 alin. (1) şi art. 186 alin. (4) din Codul de procedură fiscală 

 
1 se bifează una din situațiile descrise. 
2 se menţionează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 
luni, cu garanții insuficiente. 
3 se menţionează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 6 luni. 



 eșalonare la plată a obligațiilor fiscale , pe o perioadă de....... luni4, amânare la 

plată în vederea anulării a penalităților de întârziere, inclusiv 50% din majorări de 

întârziere, precum și amânarea la plată în vederea reducerii a penalităților de 

nedeclarare, conform art. 184 alin. (1) şi art. 208 din Codul de procedură fiscală 

 eșalonare la plată pe o perioadă de ...........luni5 , amânare la plată în vederea 

anulării a penalităților de întârziere, inclusiv a unui procent de 50% din dobânzi, 

precum și amânarea la plată în vederea reducerii a penalităților de nedeclarare, 

pentru debitorii cu risc fiscal mic, conform art. 206 din Codul de procedură fiscală 
 

      

modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a 

penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eşalonării 

la plată pe o perioadă de ...........luni4, conform art. 195, alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală 
 modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a 

penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eşalonării 

la plată pe o perioadă de ...........luni4, conform art. 195, alin. (11) din Codul de 

procedură fiscală 
 modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a 

penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eşalonării 

la plată pe o perioadă de ...........luni4, conform art. 195, alin. (111) din Codul de 

procedură fiscală 
 modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a 

penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eşalonării 

la plată pe o perioadă de ...........luni4, conform art. 194 alin. (1) lit. h) şi i) din 

Codul de procedură fiscală 
 modificare a deciziei de eșalonare la plată și emiterea deciziei de amânare la plată 

a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eşalonării 

la plată pe o perioadă de ...........luni4, conform art. 195 alin. (82) din Codul de 

procedură fiscală 

 menținere a valabilităţii eşalonării la plată și/sau a amânării la plată a penalităților 

de întârziere și a penalităților de nedeclarare, conform art. 200 din Codul de 

procedură fiscală 

 retragerea cererii de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată, conform 

prevederilor art. 188 din Codul de procedură fiscală 

 înlocuirea sau redimensionarea garanției, conform art. 193 alin. (18) din Codul de 

procedură fiscală 

 renunțarea la eșalonarea la plata, conform art.196 din Codul de procedură fiscală 

 suspendarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonării la plată, conform 

art.IV din Ordonanța Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri 

fiscale 

 

 

 

 
4 se menţionează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 luni. 
5 se menţionează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni. 



D. □ Solicit plata diferenţiată a ratelor, întrucât desfăşor activitate cu caracter sezonier, 
respectiv …………………………., iar perioada în care pot avea venituri care să asigure 
plata ratelor este următoarea …………………………………..........................6 . Rata de 

eșalonare din perioada în care nu am capacitate financiară de plată va fi de …...%7. 
 

E. Justificarea și cauzele stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi 
băneşti, sunt următoarele: 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....F. □ Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, că nu 

voi înstrăina sau greva de sarcini bunurile pe care le dețin și care nu au fost sechestrate de 

organul fiscal, în perioada cuprinsă între data ieșirii din procedura insolvenței și data 

instituirii sechestrului asigurătoriu de către organul fiscal. 

 

G. La prezenta cerere anexez, după caz, următoarele documente: 
 

  □ - copia ultimei balanţe de verificare sau registrul-jurnal de încasări și plăți8; 
  □ - programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al 
debitorului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la 
eşalonare8; 
  □ - declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu mă aflu în inactivitate temporară 
înscrisă  în registre ţinute de instanţe judecătoreşti; 
  □ -  propunere de grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eșalonare8; 
  □ - documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii, 
respectiv: ………………………………... 

 

Numele  

Prenumele  

Calitatea  

 

   

  
 Semnātura 

 

 
6 Numărul de luni în care debitorul poate plăti rate mai mici este de maxim 6 luni într-un an calendaristic sau, 
după caz, fracție de an. 
7 Procentul nu poate fi mai mic de 10% din cuantumul ratei de eșalonare la plată, conform prevederilor art. 
(7) alin.(13^1) din Anexa nr. 2  la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 

pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate 

acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. 
8 nu se anexează de către debitorii care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit 
legislației naționale. 
 nu se anexează de către: debitorii care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute 
de lege, debitorii care desfășoară activități cu caracter sezonier și debitorii cu risc fiscal mic, după caz. 
 



      


