


NORME METODOLOGICE
privind utilizarea i completarea ordinului de plat  pentru Trezoreria

Statului (OPT)
(extrase din OMFP 246/2005, modific ri din OMFP 2235/2006)

    ART. 1
    Ordinul de plat  pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plat
pentru efectuarea de pl i c tre i de la Trezoreria Statului, care se supune
prevederilor Regulamentului B ncii Na ionale a României nr. 2/2005 privind
ordinul de plat  utilizat în opera iuni de transfer credit i prezentelor norme
metodologice.
    ART. 2
    Ordinele de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaz  de c tre
pl titori astfel:
    a) persoane juridice i persoane fizice (agen i economici i al i pl titori),
pentru:
    - achitarea impozitelor, taxelor i a altor obliga ii, inclusiv restituiri din
finan area anilor preceden i datorate bugetului de stat, bugetului asigur rilor
sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului
Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale institu iilor publice,
inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finan elor Publice;
    - achitarea în contul institu iilor publice a sumelor reprezentând
contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate i a lucr rilor executate de

tre acestea;
    - transferul în conturile proprii deschise la institu iile de credit sau, dup
caz, la Banca Na ional  a României al sumelor încasate în conturi deschise la
Trezoreria Statului i alte pl i efectuate din aceste conturi, conform
reglement rilor legale în vigoare;
    b) ordonatori de credite, pentru:
    - achitarea impozitelor, taxelor i a altor obliga ii datorate bugetului de stat,
bugetului asigur rilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor
locale i bugetelor fondurilor speciale;
    - achitarea obliga iilor c tre furnizori i creditori, vir ri de sume
reprezentând transferuri i subven ii, restituiri de venituri bugetare încasate
necuvenit;
    c) Ministerul Finan elor Publice i unit ile descentralizate, pentru:
    - restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compens ri i
regulariz ri din bugetul de stat i din celelalte bugete; vir ri de sume din
fonduri publice gestionate de Ministerul Finan elor Publice în numele statului,
inclusiv pl i pentru datoria public  intern i extern , ramburs ri de credite,
precum i alte pl i.
    ART. 3
    Ordinul de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT) se completeaz  de c tre
pl titori distinct pentru fiecare tip de obliga ie bugetar .
    ART. 4
    (1) Ordinele de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de

tre pl titori pe suport de hârtie (în dou  exemplare, din care exemplarul nr.
2 r mâne la pl titor, iar exemplarul nr. 1 se depune la institu ia ini iatoare,
care poate fi institu ie de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe
suport electronic, în func ie de termenii i condi iile contractuale convenite cu



institu ia ini iatoare, cu respectarea preciz rilor din prezentele norme
metodologice.
    (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în cazul pl ilor efectuate pentru
achitarea obliga iilor prev zute la art. 5 lit. j) pct. 5 i 6, institu iile ini iatoare au
obliga ia de a semna i de a tampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plat
pentru Trezoreria Statului, care r mâne la pl titor, în scopul confirm rii
debit rii contului pl titorului cu suma respectiv .
    (3) În cazul ordinelor de plat  pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport
hârtie, exemplarul nr. 2 re inut de pl titor constituie document justificativ
pentru înregistrarea opera iunii în contabilitate, numai împreun  cu extrasul
de cont eliberat de c tre institu ia bancar  sau unitatea Trezoreriei Statului
ini iatoare. R spunderea pentru situa iile în care datele înscrise în cele dou
exemplare ale ordinelor de plat  pentru Trezoreria Statului întocmite pe
suport hârtie sunt diferite revine exclusiv pl titorului. Institu ia ini iatoare are

spunderea prelu rii informa iilor de pe OPT în format electronic în
conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de c tre pl titor.
    (4) Formularul "Ordin de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT)" se
genereaz  cu ajutorul programului de asisten  pus la dispozi ie de Ministerul
Finan elor Publice. Programul de asisten  este distribuit contribuabililor
gratuit de unit ile fiscale subordonate sau poate fi desc rcat de pe serverul
de web al Ministerului Finan elor Publice, la adresa
www.mfinante.ro/informatii contribuabil/sistem fiscal/programe utile.
Formularul "Ordin de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT)" poate fi
completat fie cu ajutorul programului de asisten  pus la dispozi ie de
Ministerul Finan elor Publice, fie manual.
    ART. 5
    Elementele din formular se completeaz  astfel:
    a) în rubrica "Nr." se înscrie num rul ordinului de plat  atribuit de c tre
pl titor;
    b) în rubrica "PL TI I" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniaz  de la
dreapta la stânga;
    c) în rubrica "LEI, adic " se înscrie, cite i, recomandabil, f  pauz  între
cuvinte, suma în litere;
    d) în rubrica "PL TITOR" se înscrie denumirea pl titorului;
    e) în rubrica "Cod de identificare fiscal " se înscrie codul de identificare
fiscal  al pl titorului (cod de înregistrare fiscal  sau cod unic de înregistrare,
CNP sau num r de identificare fiscal , dup  caz);
    f) în rubrica "Adresa" se înscrie adresa pl titorului;
    g) în spa iul marcat "Cod IBAN pl titor" se completeaz  codul IBAN al
contului care trebuie debitat, deschis de emitent la institu ia ini iatoare sau,
dup  caz, de institu ia emitent ;
    h) în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al institu iei ini iatoare;
    i) în rubrica "De la" se înscrie identitatea institu iei ini iatoare prin denumire;
    j) rubrica "Beneficiar" se completeaz  astfel:
    1. pentru obliga iile bugetare prev zute în anexa nr. A la Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 1.870/2004, cu excep ia celor prev zute la punctele 5 - 7
de mai jos, se înscrie: buget stat, buget asigur ri sociale de stat, buget
asigur ri sociale de s tate, buget asigur ri de omaj, dup  caz.
    2. pentru obliga iile bugetare achitate la bugetele locale se înscrie
denumirea unit ii administrativ-teritoriale în contul c reia se achit  suma;
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    3. pentru obliga iile bugetare prev zute în anexa nr. 4 la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr.
1.644/2003 se înscrie denumirea casei de asigur ri sau a agen iei pentru
ocuparea for ei de munc  în contul c reia se achit  suma;
    4. pentru obliga iile de plat  c tre institu ii publice se înscrie denumirea
institu iei publice beneficiare;
    5. pentru taxe i alte obliga ii achitate în vam  se înscrie denumirea unit ii
vamale;
    6. pentru accize la uleiuri minerale pl tite anticipat livr rii, de c tre client în
numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor
produc tor/procesator;
    7. pentru impozitul pe venituri din salarii se înscrie denumirea unit ii pentru
care se achit  impozitul, fie aceasta persoan  juridic  sau sucursal /punct de
lucru, dup  caz;
    8. pentru amenzi achitate, rubrica "Beneficiar" se completeaz  astfel:
    8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se înscrie denumirea unit ii
administrativ-teritoriale în contul c reia se achit  suma;
    8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se înscrie:
    8.2.1. denumirea unit ii din care face parte agentul constatator care a
aplicat amenda/buget de stat, în situa ia în care în procesul-verbal de
constatare a contraven iei s-a consemnat codul fiscal al acestuia;
    8.2.2. buget de stat, în situa ia în care în procesul-verbal de constatare a
contraven iei nu s-a consemnat codul fiscal al unit ii din care face parte
agentul constatator;
    9. pentru pl i dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte
destina ii (de exemplu: achitarea în conturile agen ilor economici deschise la
Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor
achizi ionate, serviciilor prestate sau lucr rilor executate institu iilor publice;
virarea soldurilor conturilor de disponibilit i ale agen ilor economici în conturi
bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card
deschise la b nci pe numele salaria ilor institu iilor publice; pl i privind
distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile i imobile din
procesul de executare silit  etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei;
    10. pentru celelalte obliga ii bugetare se înscrie denumirea bugetului c ruia
i se cuvin sumele respective;
    k) în rubrica "Cod de identificare fiscal " se înscrie codul de identificare
fiscal  al beneficiarului, dup  cum urmeaz :
    1. codul de identificare fiscal  al contribuabilului, pentru obliga iile bugetare
prev zute la lit. j) pct. 1;
    2. codul de identificare fiscal  al prim riei, pentru obliga iile bugetare
prev zute la lit. j) pct. 2;
    3. codul de identificare fiscal  al casei de asigur ri sau al agen iei pentru
ocuparea for ei de munc , pentru obliga iile men ionate la lit. j) pct. 3;
    4. codul de identificare fiscal  al institu iei publice, pentru obliga iile de plat
prev zute la lit. j) pct. 4;
    5. codul de identificare fiscal  al unit ii vamale, pentru taxele i obliga iile
achitate în vam , prev zute la lit. j) pct. 5;
    6. codul de identificare fiscal  al agentului economic furnizor
produc tor/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prev zute la lit. j)
pct. 6;



    7. codul de identificare fiscal  al entit ilor prev zute la lit. j) pct. 7;
    8. codul de identificare fiscal  al prim riei, pentru obliga iile prev zute la lit.
j) pct. 8.1; codul de identificare fiscal  al unit ii din care face parte agentul
constatator, pentru obliga iile prev zute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de
identificare fiscal  al contravenientului, pentru obliga iile prev zute la lit. j) pct.
8.2.2;
    9. codul de identificare fiscal  al beneficiarului sumei, pentru pl ile
men ionate la lit. j) pct. 9;
    10. codul de identificare fiscal  atribuit Trezoreriei Statului (8609468),
pentru obliga iile bugetare prev zute la lit. j) pct. 10;
    l) în spa iul marcat "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent
contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilit i,
dup  caz, în care se achit  suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea
în vedere urm toarele preciz ri:
    - obliga iile de plat  prev zute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 i 10 se achit  la
unit ile Trezoreriei Statului în raza c rora î i au sediul social/domiciliul sau
domiciliul fiscal contribuabilii;
    - obliga iile de plat  prev zute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 i 8.1 se achit  la
unit ile Trezoreriei Statului în raza c rora î i au deschise conturile beneficiarii
sumelor respective;
    - pl ile prev zute la lit. j) pct. 9 se efectueaz  la unit ile Trezoreriei
Statului sau la unit ile institu iilor de credit la care î i au deschise conturile
beneficiarii sumelor;
    - obliga iile de plat  prev zute la lit. j) pct. 7 se achit  la unit ile Trezoreriei
Statului în raza c rora î i au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal
contribuabilii i, respectiv, la Direc ia Trezorerie i Contabilitate Public  a
Municipiului Bucure ti sau la trezoreriile municipiilor re edin  de jude , dup
caz, pentru marii contribuabili i sediile secundare ale acestora;
    m) în rubrica "Codul BIC" se înscrie identitatea institu iei destinatare prin
cod BIC;
    n) în rubrica "La" se înscrie denumirea unit ii Trezoreriei Statului sau a
unit ii institu iei de credit la care este deschis contul beneficiarului;

a) la articolul 5, litera o) va avea urm torul cuprins:
    "o) Rubrica <<Nr. de eviden  a pl ii>> nu se completeaz .";
    b) nota de la articolul 5 litera o) se abrog .

    o) rubrica "Nr. de eviden  a pl ii" se completeaz  numai pentru obliga iile
bugetare prev zute în anexa A la Ordinul ministrului finan elor publice nr.
1.870/2004, potrivit preciz rilor din anexa la acela i ordin.

    NOT :
    Pentru pl ile dispuse prin formularul "Ordin de plat  pentru Trezoreria
Statului pe suport hârtie (OPHT)", aprobat prin Normele metodologice ale
Ministerului Finan elor i ale B ncii Na ionale a României nr. 16.144/18/1995,
"Num rul de eviden  a pl ii" se completeaz  în rubrica "Explica ii";

    p) rubrica "Reprezentând" se completeaz  dup  cum urmeaz :
    - pentru obliga iile bugetare se înscrie denumirea complet  a obliga iei
bugetare achitate;



    - pentru celelalte categorii de pl i se înscrie natura economic  a pl ii (de
exemplu: "transfer sold");
    r) în rubrica "Data emiterii" se înscrie clar i vizibil de c tre pl titor data
(ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plat  pentru Trezoreria Statului
(OPT);
    s) în rubrica "Data debit rii" se înscrie clar i vizibil de c tre institu ia
ini iatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul pl titorului.
Aceast  informa ie se completeaz  în mesajele electronice de pl i de c tre
institu ia ini iatoare, în câmpul 70 pe rândul al doilea, în rubrica "Data pl ii", în
conformitate cu prevederile Normelor B ncii Na ionale a României nr. 1/2005
privind modul unitar de completare a men iunilor din ordinele de plat  în
mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS i în casa de compensare
automat .
    ART. 6
    (1) Formularul "Ordin de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT)", aprobat
prin prezentele norme metodologice, se utilizeaz  numai pentru decont ri în
cadrul Sistemului electronic de pl i.
    (2) Datele privind intrarea în func iune a Sistemului electronic de pl i, atât
pentru pl i intertrezorerii, cât i pentru pl i interbancare (de mic i mare
valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finan elor Publice
(www.mfinante.ro) i la sediile unit ilor Trezoreriei Statului.


