
ORDIN Nr. 1855/2018 din 26 iulie 2018
pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin

decizii de plăți anticipate

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 21 august 2018

 

    În  temeiul  art.  342  alin.  (1)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, precum și al art. IV alin. (4) - (6) și alin. (9) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare,

    având în vedere Avizul  conform al  Ministerului  Finanțelor  Publice comunicat prin Adresa nr.
771.188 din 19.07.2018,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de
plăți anticipate, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă modelul Deciziei de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii
de plăți anticipate, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    Direcțiile  generale  regionale  ale  finanțelor  publice,  precum  și  organele  fiscale  centrale  din
subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

                              Ionuț Mișa

 

    București, 26 iulie 2018.

    Nr. 1.855.



    ANEXA 1

 

                         PROCEDURĂ

de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate

 

    1.  Prezenta  procedură  se  aplică  persoanelor  fizice  care,  până  la  data  intrării  în  vigoare  a
Ordonanței  de urgență a Guvernului  nr.  25/2018 privind modificarea și  completarea unor acte
normative,  precum și  pentru aprobarea unor  măsuri  fiscal-bugetare,  cu modificările  ulterioare,
denumită în continuare ordonanță de urgență, datorează impozit pe venit stabilit pentru anul 2018
în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    2. Pentru anularea obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe venit stabilit pentru anul 2018 prin
decizii  de  plăți  anticipate,  compartimentul  cu  atribuții  de  evidență  pe  plătitori,  denumit  în
continuare  compartiment  de  specialitate,  verifică  în  evidența  fiscală  sumele  individualizate  în
deciziile de plăți anticipate comunicate contribuabililor, care fac obiectul anulării.

    2.1. În situația în care obligațiile fiscale prevăzute la pct. 2 au fost stinse, compartimentul de
specialitate va reanaliza evidența fiscală și  va reface stingerile astfel încât obiectul anulării  să îl
reprezinte obligațiile fiscale individualizate în deciziile de plăți anticipate pentru impozitul pe venit
stabilit pentru anul 2018. Compartimentul de specialitate procedează la întocmirea unui referat de
aprobare a anulării obligațiilor fiscale și emiterea Deciziei de anulare a impozitului pe venit stabilit
pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate.

    2.2. În situația în care obligațiile fiscale prevăzute la pct. 2 nu au fost stinse, compartimentul de
specialitate întocmește un referat de aprobare a anulării  obligațiilor  fiscale și  emite Decizia de
anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate.

    3.  Decizia  de  anulare  a  impozitului  pe  venit  stabilit  pentru  anul  2018  prin  decizii  de  plăți
anticipate se întocmește de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează
de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul unității fiscale.

    4.  Decizia  prevăzută  la  pct.  3  se  comunică  de  către  organul  fiscal  central  competent
contribuabilului, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.

    5. În cazul în care, anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență, au fost emise, dar nu au
fost comunicate decizii  de impunere prin care s-au stabilit  plăți anticipate de impozit pe venit,
compartimentul de specialitate procedează la întocmirea unui referat motivat și a Borderoului de
adăugare/scădere a obligațiilor fiscale, care stau la baza scăderii din evidență a obligațiilor fiscale
reprezentând impozitul pe venitul stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate. Aceste
documente se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul
unității fiscale.

    6.  Pentru  obligațiile  fiscale  scăzute  din  evidența  fiscală  conform  pct.  5,  compartimentul  de
specialitate nu emite Decizia de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii
de plăți anticipate.

    7. În cazul în care obligațiile fiscale prevăzute la pct. 2, care au fost anulate potrivit prezentei
proceduri, au fost stinse, contribuabilii pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri
la organul fiscal central competent, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător. Modelul  cererii  de restituire este
prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind
aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și
pentru  modificarea  Ordinului  președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.
3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat
sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, cu modificările și completările



ulterioare.

    8. Cererea de restituire prevăzută la pct. 7 se depune la organul fiscal central competent, în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la
restituire, și se soluționează de compartimentul cu atribuții de compensare/restituire în termenul
prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

    9.  După primirea  cererii  de  restituire,  compartimentul  cu atribuții  de  compensare/restituire
procedează la verificarea existenței deciziei de plăți anticipate prin care a fost stabilit impozitul
care face obiectul restituirii, precum și cuantumul sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului
care  deservește  organul  fiscal  central  competent  în  administrarea  creanțelor  fiscale  ale
contribuabilului.

    10.  În  vederea restituirii  sumei  cuvenite  contribuabilului,  compartimentul  prevăzut  la  pct.  9
procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor
eventuale  obligații  de  plată  neachitate,  înregistrate  de  către  contribuabil,  și  aplică  în  mod
corespunzător dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea
Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor
cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.

    11. După verificarea prevăzută la pct. 10, compartimentul cu atribuții de compensare/restituire
constată și operează eventualele compensări cu obligațiile fiscale restante ale contribuabilului și
întocmește în două exemplare următoarele documente ale căror modele sunt prevăzute în Ordinul
președintelui  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală  nr.  63/2017,  cu  modificările  și
completările ulterioare:

    a) Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale;

    b) Nota privind restituirea/rambursarea unor sume;

    c) Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de
restituit sau de rambursat de la buget.

    12. Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea
unor  sume  se  avizează  de  către  șeful  compartimentului  prevăzut  la  pct.  9  și  de  șeful
compartimentului  cu atribuții  de compensare/restituire și  se aprobă de conducătorul  organului
fiscal.

    13.  După  aprobarea  actelor  administrativ-fiscale  prevăzute  la  pct.  11,  acestea  se  transmit
informatic unității Trezoreriei Statului în vederea efectuării compensării și/sau restituirii, după caz.

    14. Suma aprobată prin Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor
în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget se compensează/restituie din contul de
venit bugetar în care a fost achitată.

    15.  După  efectuarea  compensării  și/sau  restituirii,  compartimentul  cu  atribuții  de
compensare/restituire îl înștiințează pe contribuabil despre modul de soluționare a cererii,  prin
comunicarea,  potrivit  dispozițiilor  art.  47  din  Codul  de  procedură  fiscală,  a  unui  exemplar  al
Deciziei  de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul  sumelor de
restituit sau de rambursat de la buget, Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Notei
privind restituirea/rambursarea unor sume, după caz. Cel de al doilea exemplar se arhivează la
dosarul fiscal al contribuabilului.

 



    ANEXA 2

 
    ANTET*1)                  Către ...................................*2)

    Nr. ..... din ........    cod de identificare fiscală ...., str. .....

                              nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,

                              sector .........,

                              localitatea ............, județul .........,

                              cod poștal ......

 

                         DECIZIE

de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de
plăți anticipate

 

    În  temeiul  prevederilor  art.  IV  alin.  (4)  din  Ordonanța  de  urgență  a
Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative,
precum  și  pentru  aprobarea  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  cu  modificările
ulterioare, vă comunicăm că se anulează suma de ......................... lei,
stabilită prin titlul de creanță comunicat dumneavoastră până în prezent, după
cum urmează:

 __________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea creanței*3) | Suma anulată | Numărul și data titlului de  |

|crt.|                       |    - lei -   | creanță comunicat*4)         |

|____|_______________________|______________|______________________________|

|  0 |           1           |       2      |              3               |

|____|_______________________|______________|______________________________|

|    |                       |              |                              |

|____|_______________________|______________|______________________________|

 

    Împotriva  prezentei  decizii  se  poate  formula  contestație,  potrivit
prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de
art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se
depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit
art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

                         Conducătorul unității fiscale

                         Numele și prenumele .........

                         Semnătura ...................

 

                                     L.S.

 

    Număr de operator de date cu caracter personal ..........

 

------------

    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare  Fiscală  nr.  3.504/2013  privind  aprobarea  modelului  și
caracteristicilor  siglelor  utilizate  la  nivelul  Agenției  Naționale  de
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului
fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

    *2) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul
numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală
sau  codul  unic  de  înregistrare,  după  caz,  alte  date  de  identificare  ale
debitorului.

    *3) Se va menționa denumirea creanței fiscale: impozit pe venit stabilit
pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate.

    *4)  Se  vor  menționa  numărul  și  data  titlului  de  creanță  comunicat
contribuabilului, respectiv decizia de plăți anticipate.


