
CERERE

de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată

A. Date de identificare ale debitorului

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

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

Domiciliu fiscal: judeţul / sectorul..............................., localitatea,..................................., 

str ................................................, nr ................., bl..................., sc.......,

ap.............

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

Cod de identificare fiscalā pentru sediile secundare 

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

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

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  Capitolul  IV^1  Eșalonare la  plată,  în  formă  simplificată,  pentru  obligațiile  fiscale
administrate  de  organul  fiscal  central  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală, cu  modificările  și
completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr…....…..2021 pentru
aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plată,  în formă simplificată, de către organul fiscal central, solicit1)

eşalonare  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale,  pe  o  perioadă  de  .......  luni2),  conform  art.209^1  din  Legea
nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare

menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi/sau a amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, conform
art..209^10 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare

modificare a deciziei de eşalonare la plată şi/sau a deciziei de amânare la plată penalităţilor de nedeclarare,
cu acordarea eşalonării la plată pe o perioadă de ........... luni2), conform art.209^5 din Legea nr.207/2015, cu
modificările și completările ulterioare

modificare a deciziei de eşalonare la plată şi/sau a deciziei de amânare la plată penalităţilor de nedeclarare,
conform art.209^13 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare



D. Solicit plata diferenţiată a ratelor, iar propunerea de grafic este următoarea:

Rata lunară Procent aferent fiecărei rate lunare

(principal și accesorii eșalonate)3)

(%)

R1

R2

R3

…

R12

TOTAL 100%

Prin prezenta cerere renunț la notificarea depusă privind intenția de a beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de
Cap.  I  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  6/2019  privind  instituirea  unor  facilități  fiscale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, sau de Cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.4)

                   Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al debitorului:

                   Nume şi prenume: ................................

                   Calitatea       .........................................

                   Semnătura ............................................

____________________________________________________________________________________________________

 1) Se bifează una din situaţiile descrise.

 2) Se menţionează numărul de luni pentru care se doreşte eşalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni.

 3) Procentul nu poate fi mai mic de 5% din cuantumul ratei de eşalonare la plată, reprezentând obligații fiscale principale și
accesorii eșalonate.

 4) Aceste precizări sunt valabile pentru debitorii care au depus notificări privind intenția de a beneficia de restructurarea
obligațiilor  bugetare/anularea la  plată a obligațiilor accesorii  depusă în temeiul  Cap. I  din Ordonanța Guvernului  nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau Cap. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și
pentru instituirea unor măsuri fiscale


