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ANEXA 1

                              Procedura de acordare a inlesnirilor la plată 
 

     
      Art. 1 Instituirea posibilităţii  acordării  înlesnirilor la plată de către organul fiscal
local  
(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului,  organul fiscal local poate acorda pentru
obligaţiile fiscale restante înlesniri la plată, respectiv eşalonări la plata obligaţiilor fiscale, precum
şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184, alin. (5) din Codul de proc. fiscala;   
(2) Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.  
(3)  Pe  perioada  pentru  care  au  fost  acordate   eşalonări  la  plată,  pentru  obligaţiile  fiscale
principale eşalonate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune
de lună, reprezentând echivalentul  prejudiciului,  care se calculeaza raportat  la intregul debit
principal esalonat si care va fi inscris in graficul de esalonare.  
(4) Pe perioada eşalonării  la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând
componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate  la plată, se amână
la plată. În situaţia în care sumele eşalonate  au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere
amânate la plată se anulează.  
(5)  Pentru  obligaţiile  fiscale  eşalonate   la  plată,  contribuabilii  trebuie  să  constituie  garanţii
astfel:  
a) în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentând
obligaţii fiscale locale eşalonate şi majorări de întârziere calculate;  
b) în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate la
plată.  
(6)  Prin  hotărâre  a autorităţii  deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor  la
plată.  
(7)  În  sensul  prezentului  capitol,  asocierile  fără  personalitate  juridică  care,  potrivit  legii,  au
calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.
(8) Eşalonarea la plată se acorda pentru toate obligaţiile fiscale restante inscrise in evidenta
fiscala  la  data  depunerii  cererii  de  esalonare  ,  dacă sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  în
prezenta procedură.     
(9)   Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:  
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a)  obligaţiile  fiscale  care  au  făcut  obiectul  unei  eşalonări  acordate  în  temeiul  prezentei
proceduri, care şi-a pierdut valabilitatea;  
b) obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data depunerii cererii de
esalonare;  
c) obligaţiile fiscale care, la data  depunerii cererii de esalonare, intră sub incidenţa art. 167 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/
de plată de la buget;  
d) obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data  depunerii cererii de
esalonare, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi
completările  ulterioare.  În  cazul  în  care  suspendarea  executării  actului  administrativ  fiscal
încetează după  data  comunicării  unei  decizii  de  eşalonare  la  plată,  debitorul  poate  solicita
includerea  în  eşalonare  a  obligaţiilor  fiscale  ce  au  făcut  obiectul  suspendării,  precum şi  a
obligaţiilor  fiscale  accesorii  aferente.  În  acest  scop,  organul  fiscal  competent  comunică
debitorului  o notificare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative
pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii aferente.
(10) Eşalonarea la plată nu se acordă nici pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de
500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.  
(11) Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul  fiscal  competent  în  funcţie  de
cuantumul obligaţiilor fiscale şi  de capacitatea financiară de plată a debitorului.  Perioada de
eşalonare  la  plată  acordată  nu  poate  fi  mai  mare  decât  perioada  de  eşalonare  la  plată
solicitată.  
 
      Art. 2 Condiţii de acordare a eşalonării la plată  
(1) Pentru acordarea unei eşalonări la plată de către organul fiscal  local, debitorul trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :  
a) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti.Aceasta situaţie
se apreciază de organul fiscal competent pe baza informaţiilor şi/sau documentelor relevante,
prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;  
b) să aibă constituită garanţia potrivit art.193 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscală;  
c) să nu se afle în procedura insolvenţei;  
d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;  
e) să nu li  se fi  stabilit  răspunderea potrivit  legislaţiei  privind insolvenţa şi/sau răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul
căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost
achitată, condiţia se consideră îndeplinită.  
(2) Pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile
fiscale,  potrivit   Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Această condiţie trebuie îndeplinită la
data depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată.
(3) Condiţia prevăzută la alin. (2) se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele
în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către
organul fiscal.  
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(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), în situaţia debitorilor care nu deţin bunuri în
proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui  garanţiile prevăzute de prezentul
capitol, organul fiscal poate acorda eşalonarea la plată dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii
prevăzute la alin. (1). În acest caz, majorarile de întârziere nu se amână la plată şi se includ în
eşalonare.   
  
       Art. 3 Cererea de acordare a eşalonării la plată 
(1) Cererea de acordare a eşalonării  la plată,  denumită în continuare cerere,  se depune la
registratura UAT Vinga sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează
de organul fiscal competent, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.  
(2) Cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele
elemente:
a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale
reprezentantului  legal/reprezentantului  fiscal/împuternicitului,  dacă  este  cazul,  domiciliul
fiscal,codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum
şi datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni;
c) suma totală pentru care se solicită eşalonare la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe,
contribuţii  şi  alte  sume  datorate  bugetului  local  şi,  în  cadrul  acestora,  pe  obligaţii  fiscale
principale şi accesorii. 
d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti; 
e)  menţiuni  referitoare la bunurile în  proprietate,  în cazul  debitorilor  care nu deţin bunuri  în
proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanţiilor la nivelul prevăzut de art.
193 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, după caz;
f) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.
(3) La cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele
documente:
a) declaraţia pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se află sub incidenţa
legislaţiei privind insolvenţa, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi
că  nu  i  s-a  stabilit  răspunderea,  potrivit  legislaţiei  privind  insolvenţa,  şi/sau  răspunderea
solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura
fiscala;
b) documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
c)  În  cazul  persoanelor  juridice,  la  cererea de acordare a eşalonărilor  la  plată a obligaţiilor
fiscale se anexează şi următoarele documente:
a) copia ultimei situaţii financiare anuale;
b) situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a
eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale;
c) copia ultimei balanţe de verificare;
d) plan de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conţine şi
argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
(4)  În  cazul  debitorilor  care  nu  deţin  bunuri  în  proprietate,  cererea  poate  fi  însoţită  de  o
propunere  de  grafic  de  eşalonare  la  plată.  Dispoziţiile  art.7  din  prezenta  procedura  sunt
aplicabile în mod corespunzător.
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        Art. 4 Retragerea cererii de acordare a eşalonării la plată
(1) Cererea poate fi retrasă de debitor până la emiterea deciziei de eşalonare la plată sau a
deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunică debitorului decizia prin care se ia act
de retragerea cererii.  
(2) Prin retragerea cererii, debitorul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere. 
 
  Art. 5 Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale  
În  cazul  în  care  în  perioada  dintre  data  depunerii  cererii  de  eșalonare  şi  data  comunicării
deciziei de eşalonare la plată debitorul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de
creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată, se sting mai întâi obligaţiile exigibile în această
perioadă şi apoi obligaţiile curente, în condiţiile art. 17, alin. (2) sau (3) din prezenta procedură,
după caz. 
          
           Art.6  Alte prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale administrate de
organul fiscal local  
(1)  Pe  perioada  derulării  eşalonării  la  plată,  cu  sumele  de  rambursat/de  restituit  se  sting
obligaţiile în  ordinea prevăzută la  art.  165 alin.  (4)din  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de
procedura fiscală, în limita sumei aprobate la rambursare/restituire.  
(2) Obligatiile de plata exigibile dupa data depunerii cererii de esalonare care nu sunt cuprinse
in cererea de esalonare, dar sunt scadente inainte de emiterea deciziei de esalonare se achita
pana la scadenta primei rate de esalonare stabilite de organul fiscal.
 
  Art. 7 Modul de soluţionare a cererii  
(1) Cererea debitorului se soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de eşalonare la
plată ori decizie de respingere, după caz.  
(2)  Cuantumul  şi  termenele  de  plată  a  ratelor  de  eşalonare  se  stabilesc  prin  grafice  de
eşalonare care fac parte integrantă din decizia de eşalonare la plată. 
(3) Cererea se soluţionează prin decizie de respingere în oricare dintre următoarele situaţii:  
a) în cazul cererilor depuse pentru obligaţiile prevăzute la art. 1 alin. (9) şi (10) din prezenta
procedură;  
b) nu sunt  îndeplinite  condiţiile  de acordare prevăzute la art.  2 alin.  (1)  şi  (2)  din prezenta
procedură;  
c) debitorul nu depune documentele justificative necesare soluţionării cererii;  
d) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a
eşalonării la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă;
e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor
fiscale care au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată.  
(4) Organul  fiscal  competent  verifică încadrarea cererii  în  prevederile  prezentei  proceduri  şi
comunică debitorului decizia de respingere sau acordul de principiu privind eşalonarea la plată,
după caz.  
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(5)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (4),  în  cazul  debitorilor  care  nu  deţin  bunuri  în
proprietate, nu se emite acord de principiu privind eşalonarea la plată.   

  
        Art. 8 Garanţii  
(1) În termen de cel mult  30 de zile de la data comunicării  acordului  de principiu, debitorul
trebuie  să  constituie  garanţii,  prevederile  art.  193 din  Legea nr.  207/2015 privind  Codul  de
procedura  fiscala  fiind  aplicabile  în  mod  corespunzător  .  La  cererea  temeinic  justificată  a
debitorului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de
zile.  
  
        Art. 9 Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată  
(1) Eşalonarea la plată acordată pentru obligaţiile fiscale îşi menţine valabilitatea în următoarele
condiţii:  
a) să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal cu
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată;. 
b) să se achite diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel
mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei; 
c) să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare; 
d) să se achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal,  nestinse la data comunicării
deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen legal;   
e)  să  se  achite  creanţele  stabilite  de  alte  organe  decât  organele  fiscale  şi  transmise  spre
recuperare organelor fiscale, precum şi amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate
somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în termenul legal.
f)  să se achite,  în termen de cel mult  30 de zile de la data comunicării  înştiinţării  de plată,
obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile  art.
14 sau 15 din  Legea nr.  554/2004,  cu modificările  şi  completările ulterioare,  şi  pentru care
suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării deciziei de
eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat eşalonarea la plată a acestor
sume;
g) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării  înştiinţării  de plată,
obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal
după emiterea unei decizii de eşalonare la plată, cu excepţia situaţiei în care debitorul a solicitat
eşalonarea la plată a acestor sume;  
h) să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor legislaţiei privind
insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;  
i) să nu intre sub incidenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art.  2 alin. (1) lit.  c) şi  d) din
prezenta procedura;  
j)  să  se  reîntregească  garanţia  în  condiţiile  prevăzute  la  art.  193  alin.  (21)  din  Legea  nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscală, în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor
rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori;
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k) să constituie garanţia în condiţiile prevăzute la art.  193 alin. (22) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscală, în cel mult 15 zile de la data comunicării de către organul
fiscal a înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.  
l) să constituie garanţia în condiţiile prevăzute la art.  193 alin.  (24) din Legea nr.  207/2015
privind Codul de procedura fiscală, în cel mult 15 zile de la data comunicării solicitării organului
fiscal local;   
m) să se achite, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată,
obligaţiile fiscale datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de
eşalonarea la plată;
(2) În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate
condiţiile  prevăzute  la  alin.  (1),  organul  fiscal  competent  comunică  debitorului  decizia  de
finalizare a eşalonării la plată.  

      Art.  10 Renunţarea la eşalonarea la plată  
(1) Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin
depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare.  
(2) În  cazul  renunţării  la eşalonare,  debitorul  trebuie să achite  obligaţiile fiscale rămase din
eşalonare până la data la care intervine pierderea valabilităţii eşalonării la plată. Prevederile art.
9, alin. (2) şi art. 16, alin. (3) din prezenta procedura sunt aplicabile în mod corespunzător.  
(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la
pierderea valabilităţii eşalonării la plată. 
 
      Art. 11 Majorari de intarziere   
(1) Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere din graficul de eşalonare, potrivit art.
9, alin. (1), lit. c), se percepe o majorare de intarziere, care i se comunică debitorului prin decizie
referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.  Majorarea de intarziere se calculeaza
pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de
scadenta a ratei si pana la data stingerii sumei datorate.
(2) Nivelul majorarii este de 1% din suma rămasă nestinsă din rata de eşalonare, reprezentând
obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv majorarile
datorate  pe  perioada  eşalonării  la  plată  reprezentand  0,5% pe lună sau fracţiune  de  lună,
reprezentând echivalentul prejudiciului, dupa caz, datorate pe perioada esalonarii la plata. 

        Art. 12 Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia  
(1) Eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea daca nu sunt respectate dispoziţiile art. 9 alin. (1)
din prezenta procedura printr-o decizie de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată
emisa de organul fiscal competent, care se comunică debitorului.   
(2)  Pierderea valabilităţii  eşalonării  la  plată  atrage începerea sau continuarea,  după caz,  a
executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.  
       
       Art. 13 Executarea garanţiilor  
 În cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată, organul fiscal competent execută garanţiile în
contul obligaţiilor fiscale rămase nestinse.
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  Art. 14 Suspendarea executării silite 
(1)  Pentru  sumele  care  fac  obiectul  eşalonării  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale  din  prezenta
procedura, nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data
comunicării deciziei de eşalonare la plată. În cazul obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e)
din prezenta procedura executarea silită se suspendă după comunicarea somaţiei.  
(2)  Odată  cu  comunicarea  deciziei  de  eşalonare  la  plată  către  debitor,  organele  fiscale
competente comunică,  în  scris,  instituţiilor  de credit  la  care debitorul  are deschise conturile
bancare  şi/sau  terţilor  popriţi  care  deţin/datorează  sume  de  bani  debitorului  măsura  de
suspendare a executării silite prin poprire.  
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect
încetarea indisponibilizării sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în
valută, începând cu data şi ora comunicării către instituţiile de credit a adresei de suspendare a
executării silite prin poprire.  
(4) Sumele existente în cont la data şi ora comunicării adresei de suspendare a executării silite
rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăţi în
scopul:  
a) achitării obligaţiilor administrate de organele fiscale competente de care depinde menţinerea
valabilităţii eşalonării la plată;  
b) achitării drepturilor salariale.  
(5) În cazul terţilor popriţi, suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării
sumelor datorate de aceştia debitorului, atât a celor prezente, cât şi a celor viitoare, până la o
nouă comunicare din partea organului fiscal privind continuarea măsurilor de executare silită
prin poprire.  
(6) Măsurile de executare silită începute asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a
debitorului se suspendă de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată. 
 
  Art. 15 Calcularea termenelor  
(1) Termenele stabilite în prezenta procedură , se calculează pe zile calendaristice și nu intră în
calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.  
(2) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (1) sfârşesc într-o zi de sărbătoare legală sau
când serviciul  este  suspendat,  acestea se  prelungesc până la  sfârşitul  primei  zile  de  lucru
următoare.

  Art. 16 Amânarea la plată a majorarilor de întârziere   
(1) Pe perioada eşalonării la plată, se amână la plată prin decizie care se comunică debitorului
odată  cu  decizia  de  eşalonare  la  plată  un  procent  de  50%  din  majorările  de  întârziere,
reprezentând componenta de penalitate a acestora.   
(2) Garanţiile ori valoarea bunurilor prevăzute la art. 193, alin. (13)-(16) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscală, trebuie să acopere şi majorările de întârziere amânate la
plată. 
(3) În situaţia în care eşalonarea la plată se finalizează în condiţiile art. 9, alin. (2) din prezenta
procedura,majorările de întârziere amânate la plată se anulează prin decizie care se comunică
debitorului odată cu decizia de finalizare a eşalonării la plată.  
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(4)  Pierderea valabilităţii  eşalonării  la  plată  atrage pierderea valabilităţii  amânării  la  plată  a
majorărilor  de întârziere. În acest caz, odată cu decizia de constatare a pierderii  valabilităţii
eşalonării la plată se comunică debitorului şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a
majorărilor de întârziere.  
(5) În situaţia în care eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea în condiţiile art. 12 din prezenta
procedura, garanţiile se execută şi în contul majorărilor de întârziere amânate la plată.  
  
    Art. 17 Dispoziţii finale  
(1) Organul fiscal competent care emite decizia de eşalonare la plată poate îndrepta erorile din
conţinutul acesteia, din oficiu sau la cererea debitorului, printr-o decizie de îndreptare a erorii.
Decizia de îndreptare a erorii produce efecte faţă de debitor de la data comunicării acesteia,
potrivit legii.  
(2)  În  cazul  în  care  în  perioada  cuprinsă  între  data  depunerii  cererii  de  esalonare  şi  data
comunicării  deciziei  de  eşalonare  la  plată  s-au  stins  obligaţii  fiscale  prin  orice  modalitate
prevăzută de lege şi care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, debitorul
achită ratele eşalonate până la concurenţa sumei rămase de plată.  
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care, până la emiterea deciziei de
eşalonare la plată, se constată că s-au stins mai mult de 50% din obligaţiile fiscale care fac
obiectul  eşalonării  la  plată,  la  cererea  debitorului,  se  ia  in  considerare  la  esalonare  suma
ramasa neachitata, prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător.  
(4) Debitorul poate plăti anticipat, parţial sau total, sumele cuprinse în graficul de eşalonare la
plată. În acest caz, debitorul notifică organului fiscal, prin cerere, intenţia de a stinge anticipat
aceste  sume.  În  cazul  achitării  anticipate  parţiale,  organul  fiscal  competent  înştiinţează
debitorul, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare, cu privire la stingerea
sumelor  datorate în  contul  următoarelor  rate de eşalonare  aprobate  până la  concurenţa cu
suma achitată.  
(5) În situaţia în care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată,
organul fiscal competent, poate reface graficul de eşalonare la solicitarea debitorului, până la
următorul termen de plată a ratelor, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. În acest
caz,  ratele  ce  fac  obiectul  stingerii  anticipate  sunt  exigibile  la  data  plăţii.  Noul  grafic  de
eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.  
(6) În situaţia în care în graficul de eşalonare există şi creanţe bugetare stabilite de alte organe
şi transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, iar acestea au fost stinse, total sau
parţial, potrivit legislaţiei specifice, de către organele care le gestionează, graficul de eşalonare
se reface în mod corespunzător.  
(7) În cazul constituirii garanţiei sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6)lit. b din din Legea nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedura  fiscală,  la  solicitarea  debitorului,  organul  fiscal  poate
solicita  emitentului  scrisorii  de garanţie/poliţei  de asigurare  de garanţie  executarea acesteia
pentru stingerea ratelor de eşalonare la scadenţa acestora.   
(8) Ori de câte ori se modifică graficul de eşalonare potrivit prezentului capitol, organul fiscal
competent emite decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată, la care anexează noul
grafic.
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