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În data de 22 martie 2011 a fost publicată şi a intrat în vigoare 
Urgenţă nr. 29/2011 a Guvernului, care reglement
plată. Cele mai importante dispoziţii se referă la urm

 Eşalonarea la plată se acordă la cererea contribuabi
juridice, pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală (ANAF), astfel cum sunt acestea prev

 Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent
funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiar
plată a contribuabililor, dar nu poate depăşi cinci ani.

 Contribuabilii depun o cerere de acordare a e
registratura organului fiscal competent. Dup
eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscal
obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliber

 Cererea se soluţionează în 60 de zile, prin decizie de eşalonare la plată
decizie de respingere.

 Conţinutul cererii şi documentele justificative care se anexează
vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 Pentru a putea beneficia de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, 
contribuabilii trebuie să îndeplinească toate

 să aibă depuse toate declaraţiile fiscale; 
 să se confrunte cu lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să 

aibă capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare;
 să aibă constituită o garanţie în forma ş
 să nu se afle în procedură de insolvenţă;
 să nu se afle în dizolvare; 
 să nu li se fi stabilit răspunderea pentru faptele prev

insolvenţei sau Codul de procedură fiscală
răspunderea pentru astfel de fapte s
plată. 

 În termen de 30 de zile de la acceptarea deciziei de acordare a eşalonării la 
plată, contribuabilii trebuie să constituie o garanţie

 mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la
unitate a Trezoreriei Statului;

 scrisoare de garanţie bancara; 
 sechestru asiguratoriu asupra bunurilor

contribuabilului;
 contract de ipoteca sau gaj, având ca obiect bunuri

unui terţ. 
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Garanţia trebuie  să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării plus un 
procentaj din sumele eşalonate, în funcţie de perioada de eşalonare (acest procentaj nu se ia în considerare în 
cazul garanţiilor constituite sub forma mijloacelor bănesti şi a scrisorii de garanţie bancară): 

 10% - pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni; 
 20% - pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni; 
 30% - pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni; 
 40% - pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni. 

Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată contribuabilii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, 
printre care:

 Să declare şi achite obligaţiile fiscale care au termene de plată după data deciziei de eşalonare la plată; 
 Să respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare (eşalonarea îşi menţine 

valabilitatea dacă rata de eaşlonare este achitată până la urmatorul termen de plată din grafic). 

Pentru perioada de acordare a eşalonării se datorează dobânzi pentru fiecare zi de întârziere a plăţii, astfel:  

 0,03% pentru garanţii constituite sub formă de scrisoare de garanţie bancară şi/sau consemnare de 
mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului; 

 0,04% pentru sumele garantate cu bunurile proprii sau ale unui terţ 

Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere se percepe o penalitate de 10% din rata de eşalonare, 
inclusiv dobânzile datorate.

Contribuabilii pot plăti şi anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la plată.  

Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei se va aproba în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare 
a acesteia din urmă. 

rsa: Monitorul Oficial al României nr. 200/22.03.2011.]

tru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu, Anda Rojanschi sau Laura 
ncescu.
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