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Cerere de acordare a eşalonării la plată
A. Date de identificare ale debitorului
Nr.Crt
Cod de identificare fiscala sedii secundare
Nr.Crt
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
Domiciliul fiscal
B.  Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
Adresa
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) : 
Data de sfarsit/ inceput a perioadei pentru care se solicita esalonarea
luni 2)
luni 3)
luni 4)
luni 5)
luni 4)
luni 4)
luni 4)
luni 4)
luni 4)
G. La prezenta cerere anexez, după caz, următoarele documente:
Data de sfarsit/ inceput a perioadei pentru care se solicita esalonarea
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.
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.
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) Se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor cu risc fiscal mic.
9) Se anexează de către persoanele fizice.
10) 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.
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