
INFORMARE
privind procedura de acordare a eșalonării simplificate

Informăm contribuabilii că, în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de
19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care
a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal
central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de
aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe
pagina de internet a A.N.A.F., accesând link-ul :

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

Totodată, atașăm modelul cererii de eșalonare la plată, în format pdf.

Modalităţile de depunere a cererii de eșalonare la plată sunt următoarele:

  a) la registratura organului fiscal;
  b) prin poştă, cu confirmare de primire;
  c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“.

Menționăm câteva aspecte importante legate de eșalonarea la plată simplificată,
astfel cum sunt prevăzute în OUG nr. 181 din 22 octombrie 2020, precum și în OpANAF
nr. 3896/2020:

 Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe
o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate
după data declarării stării de urgență( 16 martie 2020).

 Eșalonarea la plată simplificată poate fi accesată fără constituirea de garanții
 Pentru a beneficia de eșalonarea la plată simplificată trebuie îndeplinite, cumulativ,

următoarele condiții:
a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub

sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul
propus al ratelor de eşalonare;

b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență,
nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de
urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data
eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice - Cluj-Napoca
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Satu Mare
Serviciul Asistență pentru Contribuabil i

P-ța. Romana, nr. 3-5
Satu Mare
Tel : +0261-807059
Fax : +0261-732115

MINISTERUL FINANŢELOR

PUBLICE

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf


e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare
fiscală;

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau
răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin
excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor
administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost
achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la
plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie
condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în
cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii
conditiilor.

 Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data
depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de
grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Pentru o informare detaliată, atașăm Comunicatul de presă al ANAF privind
procedura de acordare a eșalonării în formă simplificată, cu mențiune că acesta poate fi
descărcat de pe site-ul ANAF, accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20201119162752_esalonareasimplificatamonitor.pdf

Totodată, vă informăm că puteți consulta și materialul informativ elaborat de noi în data
de 28 octombrie 2020, cu titlul “O nouă facilitate fiscală- eșalonarea la plată, în formă
simplificată,a obligațiilor fiscale datorate după data declarării stării de urgenţă, pe o perioadă
de până 12 luni, fără garanții și cu un calendar de rambursare care poate fi propus de
contribuabil”, în care vă sunt puse la dispoziție informații utile cu pivire la eșalonarea la plată
în formă simplificată.

Reamintim contribuabililor că pot obține informații suplimentare utilizând
Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a instituției noastre: www.anaf.ro sau
telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor - Call-center, la
nr. de telefon 031.403.91.60.

Asigurăm toți contribuabilii de întreaga disponibilitate a Agenției Fiscale de a oferi
asistență pentru indentificarea soluțiilor optime, în vederea conformării fiscale voluntare!

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU
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