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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 S-a  facut  o  plată  în  plus  (eronat)  către  bugetul
asigurărilor sociale folosindu-se ordinul de plată, în
contextul în care conform declaraţiei depuse, suma
trebuia  să  fie  asociată  impozitului  pe  salarii.
Intrebarea: ce fel de cerere trebuie depusă şi care
este documentaţia aferentă acestei cereri? 

În  vederea  îndreptării  erorile  materiale  trebuie  să
depuneți  la  organul  fiscal  pe  raza  căruia  sunteți
înregistrat  fiscal  o  cerere  care  trebuie  să  cuprindă
următoarele elemente:
a) datele de identificare ale debitorului;
b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
c) modul în care va fi reconsiderată această plată;
d)  numărul  şi  data  documentelor  prin  care  s-au
stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile
de creanţă, respectiv numărul şi data Declaratiei 112)
pentru care se solicită corectarea erorii materiale din
documentul de plată;
e)  numărul  şi  data  documentului  prin  care  s-a
efectuat plata iniţială;
f)  suma  totală  achitată  prin  documentul  de  plată
iniţial;
g) data plăţii.
La cerere vor fi ataşate: o copie a ordinului de plată,
o copie a extrasului de cont, copie a Declarației 112
prin care s-au declarat obligațiile respective şi orice
alte documente ce atestă eroarea produsă. 

2 Cum se poate obţine o situaţie cu privire la sumele
achitate în plus de către o persoană juridică către
ANAF, astfel încât să putem regulariza diferenţele
în plus la următoarea plată ? 

În vederea obținerii informațiilor cu privire la sumele
achitate în plus trebuie să vă adresați organului fiscal
pe raza căruia sunteți înregistrat fiscal. 

În unele oraşe, de exemplu Cluj-Napoca, nu se mai
eliberează. Este un abuz. 

Vă  aducem  la  cunoştinţă  că,  informaţii  privind
obligaţiile  fiscale  pentru  contribuabilii  persoane
juridice pot fi obţinute şi prin intermediul serviciului
"Acces controlat la dosarul contribuabilului".
Acesta poate fi accesat prin autentificarea pe site-ul
www.anaf.ro cu un certificat digital calificat.
Mai  multe  informaţii  despre  acest  serviciu  găsiţi
accesând următorul link :
https://static.anaf.ro/.../Instructiuni_dosar_fiscal.htm

3 Există  posibilitatea  de  a  emite  o  notă  de  plată
pentru un anumit trimestru şi nu pe întregul an? 

Vă rugăm să ne oferiți mai multe detalii, deoarece nu
se întelege la ce vă referiți. În principiu plata se face
înscriind  în  OP  sau  Foaie  vărsământ  suma,  iar  la
explicații  trebuie  să  completați  ce  anume  plătiți  și
perioada pentru care se face plata. Pentru mai multe
informații  vă  rugăm  să  folosiți  formularul  pentru
asistentă prin e-mail,  pe care îl  găsiți  la  următorul
link: https://www.anaf.ro/arondare/

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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