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Articolul 11 
Modificarea deciziei de înlesnire la plată în perioada de valabilitate a înlesnirii 

(1) Pe perioada de valabilitate a înlesnirii, decizia de înlesnire la plată poate fi modificată 
la cererea debitorului prin includerea în cuprinsul acesteia a următoarelor obligaţii 
bugetare cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent: 

a) obligaţiile bugetare de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, 
prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), e)-i) şi l); 

b) obligaţiile bugetare exigibile la data comunicării deciziei de menţinere a valabilităţii 
înlesnirii, prevăzute la art. 14 alin. (2); 

c) obligaţiile bugetare pentru care s-a aprobat un plan de restructurare ajustat potrivit 
art. 9 alin. (2). 

(2) Debitorul poate depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la 
plată într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracţiune de an calendaristic. Pentru 
obligaţiile bugetare prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. g) şi h) şi alin. (8) al prezentului 
articol, debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de înlesnire la plată ori de 
câte ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de înlesnire la 
plată prin includerea tuturor obligaţiilor bugetare ce reprezintă condiţie de menţinere a 
valabilităţii înlesnirii la plată la data depunerii cererii. 

(3) Cererea se depune până la împlinirea termenului prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a)-c), 
e)-i) şi l), după caz, ori până la împlinirea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2) şi se 
soluţionează de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de înlesnire 
la plată sau decizie de respingere, după caz. 

(4) În situaţia în care debitorul solicită modificarea deciziei de înlesnire la plată, acesta 
prezintă un plan de restructurare ajustat, aprobat potrivit art. 4 alin. (12), care cuprinde 
un nou grafic de plată. Noul grafic de plată poate fi prelungit, cu acordul prealabil al 
persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea, pe o perioadă de maximum 3 ani, 
indiferent de numărul cererilor de modificare depuse. 

(5) În cazul în care se solicită modificarea înlesnirii la plată, accesoriile aferente sumelor 
care se includ în înlesnire se amână la plată în vederea scutirii. 

(6) Cuantumul şi termenele de plată ale noilor rate de înlesnire se stabilesc prin graficul 
de plată prevăzut la alin. (4) cu respectarea art. 4 alin. (6)-(9), care face parte 
integrantă din decizia de modificare a deciziei de înlesnire la plată. 

(7) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii la plată se desfiinţează sau 
se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ în care sunt individualizate obligaţii 
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bugetare ce fac obiectul înlesnirii la plată, decizia de înlesnire la plată se modifică în mod 
corespunzător, la cererea debitorului. 

(8) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a înlesnirii debitorul obţine o 
suspendare a executării actului administrativ în care sunt individualizate obligaţii 
bugetare ce fac obiectul înlesnirii la plată, decizia de înlesnire la plată se modifică, la 
cererea debitorului. 

(9) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru 
obligaţiile bugetare ale unui debitor care nu beneficiază de înlesnire la plată şi 
fuzionează, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiază de înlesnirea la plată. 
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