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În acest număr: 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat procedura de acordare a eșalonării la plată de către 
organul fiscal central 

În data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1104/19.11.2020, Ordinul 3.896 

al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de acordare a 

eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul 

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului 

cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a 

Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central („Ordinul 

3.896/2020”).  
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Ordinul 3.896 al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de 
către organul fiscal central 

Textul de lege a fost publicat cu mici modificări față de proiectul inițial propus. Punctele principale ale 
ordinului sunt următoarele: 

 Beneficiari ai eșalonării pot fi toți contribuabilii, inclusiv cei care au in derulare o înlesnire la plată 
potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data 
declarării stării de urgență, sau acestea au fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal; 

 Eșalonarea la plată se acordă pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror 
scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la 
dată eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, pe o 
perioadă de cel mult 12 luni 

 Pentru a beneficia de eșalonarea la plata, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 

o sa depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub 
sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând 
cuantumul propus al ratelor de eșalonare; 

o să nu se afle in procedura falimentului; 
o să nu se afle in dizolvare; 
o să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse 

la data eliberării certificatului de atestare fiscala; 
o sa nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența si / sau răspunderea 

solidară, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, 
daca actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive in sistemul căilor 
administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost 
stinsă, condiția se consideră îndeplinită. 

 Pe lângă condițiile mai sus menționate, debitorul trebuie sa aibă depuse toate declarațiile 
fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiția se 
consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații 
fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizia organului fiscal. 

 Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale 
eșalonate, cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală se 
datorează și se calculează dobânzi de 0.01% pe zi (3.65% pe an). 

 Debitorul poate solicita: 

o Modificarea eșalonării prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după 
acordarea acesteia. 

o Menținerea eșalonării, în cazul în care debitorul pierde valabilitatea acesteia. 

 Debitorii care au depus anterior notificări pentru a beneficia de facilitățile instituite prin OUG 
nr. 69/2020 sau OG nr. 6/2019, prin formularea cererii de eșalonare la plată renunță la 
intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare/anularea la plată a obligațiilor 
accesorii. 

 Debitorii nemulțumiți de actele emise în temeiul acestei proceduri pot formula contestație 
fiscală în fața organului competent.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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