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I. Două mecanisme alternative de 

eșalonare
La acest moment sunt disponibile două mecanisme de 
eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante:
A. Eșalonarea acordată de către organul fiscal central 

(„eșalonarea clasică”)
B. Eșalonarea în formă simplificată („eșalonarea 

simplificată”) disponibilă începând cu 1 octombrie 2021.

Eșalonarea se poate acorda pentru obligațiile fiscale mai 
mari de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul 
asocierilor fără personalitate juridică şi 5.000 lei în cazul 
persoanelor juridice.



Eșalonarea clasică

Permite eșalonarea obligațiilor fiscale restante pe o 
perioadă de până la 5 ani



II. Eșalonarea clasică – aspecte 

generale

Max. 5 ani, cu excepția:

- debitorilor care nu pot aduce garanții - se 
poate acorda pe 6 luni

- debitorilor cu risc fiscal mic - se poate acorda 
pe max. 12 luni

Perioadă 
maximă

• Plata obligațiilor eșalonate se va face în rate aprox. egale pe baza graficului
de plată emis de organul fiscal.

• Termenul de plata a ratei lunare este de 15 a fiecărei luni.

• Pentru rata de eșalonare achitată cu întârziere se aplică o penalitate de 5%.

• Și în cazul pierderii valabilității eșalonării, pentru sumele rămase, se
datorează o penalitate de 5%.

Plata eșalonată pe baza unui grafic de plată

• Dobânzile datorate pe durata eșalonării sunt de 0,02% pentru fiecare zi de
întârziere (sau 0,015%, dacă se garantează cu mijloace bănesti sau scrisoare
de garanție bancară/poliță de asigurare).

• Nu se datorează dobânzi pentru amenzi, obligații accesorii, cheltuieli de
executare silită sau judiciare și altele asemenea.

Perceperea de dobânzi pe durata eșalonării

• Penalităţile de întârziere cumulate până la acordarea eșalonării se amână la
plată, urmând să fie anulate la finalizarea eșalonării.

• De la data emiterii deciziei de eşalonare la plată nu se mai calculează
penalități de întârziere.

Amânarea la plată & anularea penalităților 
de întârziere

Ce presupune:



III. Eșalonarea clasică – condiții de 

acordare

Pentru acordarea eșalonării este obligatorie 
îndeplinirea condițiilor de mai jos:

Condiții

Legate de 
capacitatea 
financiară

1. Să se afle în
dificultate
generată de lipsă
temporară de 
disponibilități
bănești și

2. Să aibă
capacitate 
financiară de plată
pe perioada de 
eșalonare.

Legate de 
capacitatea de 

garantare

Să constituie 
garanții

Legate de starea 
debitorului

1. Să nu se afle în
procedura insolvenţei;

2. Să nu se afle în 
dizolvare

Legate de 
obligațiile 

declarative

Să aibă depuse toate
declaraţiile fiscale, 
potrivit vectorului fiscal

Valoarea garanțiilor – trebuie să acopere sumele eșalonate, dobânzile datorate
pe perioada eșalonării la plată, penalitățile de întârziere amânate, + un procent*
de până la 16% din sumele eșalonate la plată (în funcție de perioada eșalonării).
*Nu este necesar, dacă se aduc garanții sub formă de mijloace bănești sau
scrisoare de garanție/poliță de asigurare

Insolvență – se poate acorda și debitorilor aflați în insolvență dacă ies din
insolvență



IV. Eșalonarea clasică – garanții

Pot fi aduse următoarele forme de garanții:

DA

DA

Mijloace bănești consemnate la o unitate a 
Trezoreriei Statului

Scrisoare de garanție/poliță de asigurare
de garanție

Sechestru asigurător asupra bunurilor
proprietate a debitorului

Ipotecă sau gaj asupra bunurilor proprietate
a unei terțe persoane

A

C

D

E

B

Nu sunt necesare garanții pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată de
până la:
✓ 5.000 lei în cazul persoanelor fizice,
✓ 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi
✓ 20.000 lei în cazul persoanelor juridice.
Se poate acorda eșalonarea și dacă:
✓ debitorul nu deţine bunuri în proprietate, SAU
✓ acestea sunt insuficiente
În acest caz, penalitățile de întârziere se vor include în eșalonare.



V. Eșalonarea clasică – condiții de 

menținere

DA

DA

A

C

D

E

B

Pentru menținerea eșalonării trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

Să se achite obligaţiile fiscale nestinse la data acordarii eşalonarii la 
plată și care nu se includ în esalonare 

Să se declare și să se achite obligațiile fiscale curente pe toată
perioada esalonării

Să se achite în termenele speciale prevăzute de lege obligațiile
fiscale/sumele:

✓ stabilite prin decizie de impunere sau rezultate din declaraţii
rectificative;

✓ stabilite de alte organe/autorități și transmise spre recuperare 
organelor fiscale;

✓ rămase nestinse după soluționarea deconturilor de TVA;
✓ ce fac obiectul unei suspendări ce a fost pierdută;
✓ pentru care s-a stabilit răspunderea debitorului;
✓ datorate de debitorii care fuzionează;
✓ impozitul pe profit calculat şi declarat in cazul unor transferuri de 

active rezidență fiscală și/sau sediu permanent.

Să se reîntregească garanția dacă a fost executată de către un alt 
creditor sau bunurile s-au degradat ori dreptul de proprietate 
asupra lor s-a modificat

Să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de 
eșalonare.

Debitorul să nu intre în procedura insolvenței sau în dizolvare



Eșalonarea simplificată

Permite eșalonarea obligațiilor fiscale restante pe o 
perioadă de până la 12 luni



VI. Eșalonarea simplificată – aspecte 

generale

Se aprobă pe o perioadă de cel mult 12 luni 
pentru:

obligaţiile fiscale principale şi accesorii
restante a căror vechime este de 
maximum 12 luni

Perioadă 
maximă

• Plata obligațiilor eșalonate se va face în rate aprox. egale pe baza graficului
de plată emis de organul fiscal.

• Debitorul poate propune un grafic cu respectarea anumitor condiții;

• Termenul de plata a ratei lunare este de 15 a fiecărei luni.

• Pentru rata de eșalonare achitată cu întârziere se percepe o penalitate de
5%.

• Și în cazul pierderii valabilității eșalonării, pentru sumele rămase, se
datorează o penalitate de 5%.

Plata eșalonată pe baza unui grafic de plată

• Dobânzile datorate pe durata eșalonării sunt de 0,01% pentru fiecare zi de 
întârziere.

• Nu se datorează dobânzi pentru amenzi, obligații accesorii, cheltuieli de 
executare silită sau judiciare și altele asemenea.

Perceperea de dobânzi pe durata eșalonării

• Eșalonarea simplificată nu implică amânarea la plată și nici anularea 
penalităților de întârziere.

• De la data emiterii deciziei de eşalonare la plată nu se mai calculează 
penalități de întârziere.

Penalități de întârziere

Ce presupune:



VII. Eșalonarea simplificată – condiții 

de acordare

Pentru acordarea eșalonării este obligatorie 
îndeplinirea condițiilor de mai jos:

Condiții

Legate de starea 
debitorului

1. Să nu se afle în procedura 
de faliment;

2. Să nu i se fi stabilit 
răspunderea privind 
insolvența și/sau 
răspunderea solidară cu 
anumite excepții;

3. Să nu se afle în dizolvare. 

Legate de obligațiile 
fiscale restante

Să nu înregistreze obligații 
fiscale restante cu o vechime 
mai mare de 12 luni

Legate de obligațiile 
declarative

Să aibă depuse toate declarațiile
fiscale, potrivit vectorului fiscal



VIII. Eșalonarea simplificată –

condiții de menținere

DA

DA

A

C

D

E

B

Pentru menținerea eșalonării trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

Să se achite obligaţiile fiscale nestinse la data acordarii eşalonarii la 
plată și care nu se includ în esalonare

Să se declare și să se achite obligațiile fiscale curente pe toată
perioada eșalonării

Să se achite in termenele speciale prevăzut de lege obligațiile
fiscale/sumele:

✓ stabilite prin decizie de impunere după acordarea eșalonării;
✓ diferențele de obligații fiscale rezultate din declarații rectificative;;
✓ stabilite de alte organe, decât organele fiscale și transmise spre 

recuperare organelor fiscale;
✓ rămase nestinse după soluționarea deconturilor de TVA;
✓ ce fac obiectul unei suspendări ce a fost pierdută;
✓ pentru care s-a stabilit răspunderea debitorului;
✓ datorate de debitorii care fuzionează;

Să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de 
eșalonare.

Debitorul să nu intre în procedura falimentului sau în dizolvare



Eșalonarea clasică vs. Eșalonarea 

simplificată

Care sunt avantajele și dezavantajele celor două 
mecanisme de eșalonare.



IX. Eșalonarea clasică vs. eșalonarea 

simplificată – diferențe

DA

DA

A

C

D

E

B

Eșalonarea clasică

• Perioadă: 5 ani;

• Garanție: da;

• Condiții: mai multe
condiții;

• Vechime obligații
restante: nu există
condiție;

• Dobândă cumulată
mai mare (dar
perioadă mai mare);

• Dobânzi datorate pe
durata eșalonării:
0,02%/zi de
întârziere

• Permite amânarea
penalităţilor de
întârziere cumulate
până la acordarea
eșalonării, urmate de
anularea acestora.

Eșalonarea simplificată

• Perioadă: 12 luni;

• Garanție: nu;

• Condiții: mai puține
condiții;

• Vechime obligații
restante: nu mai
vechi de 12 luni;

• Dobândă cumulată
mai mică (dar
perioada mai mică);

• Dobânzi datorate pe
durata eșalonării:
0,01%/zi de
întârziere;

• Nu se pot amâna la
plată și nici anula
penalitățile de
întârziere.
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