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Modificări în domeniul eşalonării 

la plată a obligaţiilor fiscale

În data de 8 martie 2013 a fost publicată
Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar
fiscale şi prorogarea unor termene („Ordonanţa

Actul normativ aduce modificări Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
29/2011 pentru reglementarea acordării eşalonărilor la plată, după cum 
urmează:  

 Extinderea sferei obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul 
unei eşalonări la plată 

Se introduc în sfera obligaţiilor fiscale pentru care 
eşalonarea la plată şi următoarele categorii: 

- Obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi, a căror administrare 
a fost transferată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
(„ANAF”) ulterior emiterii unei decizii de eşalonare la plată. Este
asimilată obligaţiilor fiscale orice amendă
bugetul de stat.

- Obligaţiile fiscale stabilite printr-un
obligaţiile fiscale accesorii aferente,
suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
554/2004 („Legea 554/2004”), iar suspendarea executării a 
încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

 Introducerea unor noi cazuri de soluţionare a c
eşalonare prin decizie de respingere

Ordonanţa prevede că, dacă până la data emiterii deciziei de eşalonare la 
plată, obligaţiile fiscale ce au făcut obiectul cererii de eşalonare la plată
fost stinse în totalitate, organele fiscale competente
respingere a acesteia.

Aceeași soluţie de respingere a cererii de eşalonare la plată se va pronunţa 
în cazul în care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală
administrativ fiscale prin care au fost stabilite ob
suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea 

 Modificări ce vizează garanţiile 
constituite de către contribuabil  
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Noile modificări instituie:  

- posibilitatea organului fiscal competent să dispună prelungirea cu 30 de zile a termenului de 
constituire a garanţiilor, la cererea temeinic justificată a contribuabilului.  

- două noi categorii de contribuabili care nu sunt obligaţi să constituie garanţii: (i) unităţile şi instituţiile 
de drept public, şi (ii) instituţiile de învăţământ superior de stat. 

- posibilitatea constituirii unei garanţii prin încheierea unor contracte de ipotecă sau gaj având ca obiect 
bunuri proprietatea unei terţe persoane chiar şi în cazul în care bunurile respective sunt sechestrate 
exclusiv de către organele fiscal. Valoarea garanţiei trebuie să acopere obligațiile fiscale ale garantului, 
precum şi sumele eşalonate la plată ale contribuabilului, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la 
plată, plus un procentaj de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de 
eşalonare la plată. 

 Modificarea unor condiţii pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată acordate, 
precum  şi reglementarea unor noi cazuri în care eşalonarea la plată îşi menţine 
valabilitatea

Eşalonarea la plată este menţinută, dacă: 

- obligaţiile fiscale administrate de ANAF, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de 
eşalonare la plată, sunt declarate şi achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute 
de lege;

- obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale suspendate în condiţiile Legii nr. 554/2004 
sunt achitate în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată, când 
suspendarea executării a încetat după data comunicării deciziei de eşalonare la plată; 

- în cazul executării bunului – obiect al contractului de ipotecă proprietatea unei terţe persoane, 
contribuabilul constituie garanţia în cel mult 15 zile de la data comunicării de către organul fiscal a 
înştiinţării cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor. 

Contribuabilii pot solicita o singură dată menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, dacă 
depun o cerere în acest sens înainte de executarea garanţiei de către organul fiscal competent. 

 Reglementarea unor instituţii juridice noi 

- posibilitatea retragerii cererii de acordare a eşalonării la plată; 
- posibilitatea renunţării la eşalonarea acordată; 
- posibilitatea modificării deciziei de eşalonare la plată, la cererea contribuabilului;  
- introducerea unor prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic, definiţi de lege. 

Prevederile Ordonanţei au intrat în vigoare la data de 8 martie 2013. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 127/8 martie 2013 ]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe Sorin David, Peter de Ruiter, Mihaela Mitroi, Dan 
Dascălu.


