


ANEXA

Metodologia de distribuire a sumelor pl tite de contribuabili în
contul unic i de stingere a obliga iilor fiscale înregistrate de c tre

ace tia

  Cap I. Dispozi ii generale

   1.  În temeiul prevederilor art. III alin.(1) din Ordonan a
Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor m suri financiar-
fiscale, începând cu data de 01.01.2008, plata obliga iilor fiscale
prev zute prin Ordinul nr. 1294/2007 al pre edintelui Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal  privind impozitele, contribu iile i alte sume
reprezentând crean e fiscale care se pl tesc de contribuabili într-un cont
unic, se va efectua prin utilizarea unui ordin de plat  pentru trezoreria
statului pentru obliga iile fiscale datorate bugetului de stat i a unui ordin
de plat  pentru trezoreria statului pentru obliga iile fiscale datorate
bugetelor asigur rilor sociale i fondurilor speciale.

           2.   Sumele pl tite de contribuabili, reprezentând obliga ii fiscale
prev zute prin Ordinul nr. 1294/2007 al pre edintelui Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal  privind impozitele, contribu iile i alte sume
reprezentând crean e fiscale care se pl tesc de contribuabili într-un cont
unic, datorate bugetului de stat, se distribuie de c tre organul fiscal
competent pe tipuri de obliga ii fiscale datorate, prioritate având
obliga iile fiscale cu re inere la surs , i apoi celelalte obliga ii fiscale,
propor ional cu obliga iile fiscale datorate.

           3. Sumele reprezentând obliga ii fiscale datorate bugetelor
asigur rilor sociale i fondurilor speciale, prev zute de acela i act
normativ, achitate de c tre contribuabili în contul unic, se distribuie de

tre organul fiscal competent, mai întâi pe bugete, propor ional cu
sumele datorate fiec rui buget i apoi pe tipuri de obliga ii fiscale,
prioritate având obliga iile fiscale cu re inere la surs i apoi celelalte
obliga ii fiscale, propor ional cu obliga iile fiscale datorate.

           4.     Sumele cuvenite bugetului de stat se vireaz  în contul unic de
venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 Venituri ale bugetului de stat -
sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire , deschis pe codul de identificare fiscal  al contribuabililor la
unit ile trezoreriei statului la care este arondat organul fiscal competent
în administrarea acestora.



5.   Sumele cuvenite bugetelor asigur rilor sociale i fondurilor
speciale se vireaz  în contul unic de disponibilit i 55.02. Disponibil al
bugetelor asigur rilor sociale si fondurilor speciale, în curs de
distribuire , deschis pe codul de identificare fiscal  al contribuabililor la
unit ile trezoreriei statului la care este arondat organul fiscal competent
în administrarea acestora.

Cap. II. Distribuirea sumelor pl tite integral i la termenele legale de
 c tre contribuabilii care nu înregistreaz  obliga ii fiscale restante

i stingerea acestora

         6.    Suma virat  în contul unic reprezentând obliga ii fiscale
prev zute prin Ordinul nr. 1294/2007 al pre edintelui Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal  privind impozitele, contribu iile i alte sume
reprezentând crean e fiscale care se pl tesc de contribuabili într-un cont
unic, datorat  bugetului de stat, se distribuie de c tre organul fiscal
competent pe tipuri de obliga ii fiscale datorate, conform sumelor stabilite
în titlurile de crean a emise în condi iile legii i pentru care se efectueaz
plata. Distribuirea astfel efectuat  va sta la baza stingerii obliga iei fiscale
respective.

7.    În cazul obliga iilor fiscale datorate bugetelor asigur rilor
sociale i fondurilor speciale prev zute de acela i act normativ,
distribuirea sumei pl tite în contul unic se va face, de c tre organul fiscal
competent, pe tipuri de obliga ii fiscale datorate fiec rui buget sau fond,
conform sumelor stabilite în titlurile de crean  emise în condi iile legii i
pentru care se efectueaz  plata. Distribuirea astfel efectuata va sta la baza
stingerii obliga iei fiscale respective.

8.     Dup  efectuarea distribuirii, organul fiscal competent va
efectua stingerea obliga iilor fiscale ale contribuabililor conform
prevederilor art.115 alin.(1)-(2) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , astfel cum a fost
modificat i completat  prin Ordonan a Guvernului nr. 47/2007 privind
reglementarea unor m suri financiar-fiscale.

Cap. III. Distribuirea sumelor pl tite de contribuabilii care
înregistreaz  obliga ii fiscale restante, precum i a celor pl tite în
cuantum mai mic decât obliga iile fiscale datorate i stingerea acestora

         9.    Metodologia de distribuire i de stingere a sumelor pl tite în
contul unic de c tre contribuabilii care înregistreaz  obliga ii fiscale
restante, precum i a celor pl tite în cuantum mai mic decât obliga iile



fiscale datorate de c tre contribuabili se aplic , conform prevederilor art.
III alin. (2) din Ordonan a Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea
unor m suri financiar-fiscale, începând cu data de 01.01.2008.

           10.      În situa ia în care contribuabilul care a efectuat plata în
contul unic înregistreaz  obliga ii fiscale restante la bugetul de stat,
respectiv la bugetele contribu iilor sociale, organul fiscal competent va
proceda la distribuirea sumelor achitate astfel:
        a) Pentru bugetul de stat, suma virat  în contul unic va fi distribuit
potrivit prevederilor pct. 2 din prezenta metodologie. Stingerea sumelor
distribuite pe tipuri de obliga ii fiscale va fi efectuat  de c tre organul
fiscal competent, conform art. 115 alin. (1) – (3) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat ,
astfel cum a fost modificat i completat  prin Ordonan a Guvernului
nr.47/2007 privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale;

b) Pentru bugetele asigur rilor sociale i fondurilor speciale, suma
virat  în contul unic va fi distribuit  potrivit prevederilor pct. 3 din
prezenta metodologie. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obliga ii
fiscale va fi efectuat  de c tre organul fiscal competent, conform art. 115
alin.(1) – (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , astfel cum a fost modificat i completat
prin Ordonan a Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor m suri
financiar-fiscale.

               11.  Dup  efectuarea stingerii, organul fiscal competent va
în tiin a contribuabilul, pân  la urm torul termen de plat  a obliga iilor
fiscale, despre modul în care s-a efectuat stingerea.

               12.     Metodologia de distribuire i stingere prev zut  la pct.
10                        al prezentului capitol se aplic  în mod corespunz tor i
în situa ia contribuabililor care nu înregistreaz  obliga ii fiscale restante,
dar care au efectuat plata în contul unic în cuantum mai mic decât sumele
declarate.

Cap. IV. Distribuirea sumelor pl tite de contribuabilii care efectueaz
plata în contul unic în cuantum mai mare decât suma obliga iilor

fiscale datorate i stingerea acestora

           13.    În situa ia în care contribuabilii efectueaz  o plat  în contul
unic în cuantum mai mare decât cel al obliga iilor fiscale datorate, curente
i/sau restante, distribuirea sumei se efectueaz  conform prevederilor

prezentei metodologii, pân  la limita obliga iilor fiscale înregistrate de
tre ace tia, iar pentru diferen a r mas  se procedeaz  astfel:



a) în cazul în care suma a fost virat  în contul unic 20.47.01.01
Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în

contul unic, în curs de distribuire , diferen a r mâne înregistrat  în acest
cont;

b) în cazul în care suma a fost virat  în contul unic de
disponibilit i 55.02  Disponibil al bugetelor asigur rilor sociale i
fondurilor speciale, în curs de distribuire , diferen a se distribuie de
organul fiscal competent, în ultima zi lucr toare a lunii, în contul
22.47.03.02 Venituri ale bugetului asigur rilor sociale de stat -
contribu ii c tre bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor
pentru omaj i bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de

tate încasate în contul unic, în curs de distribuire .

          14.   Distribuirea în conturile corespunz toare de venituri bugetare
ale bugetelor c rora se cuvin, a sumelor înregistrate conform prevederilor
pct. 13 din prezentul capitol se efectueaz  la data constituirii de obliga ii
fa  de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor
încasate în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie.

         15.   La sfâr itul lunii aferente perioadei pentru care sunt datorate
obliga iile fiscale, organul fiscal competent va proceda la compensarea
din oficiu a sumei pl tite în plus fa  de obliga iile fiscale datorate, cu
eventualele obliga ii fiscale neachitate înregistrate la celelalte bugete,
dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur  fiscal , republicat , astfel cum a fost modificat i completat
prin Ordonan a Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor

suri financiar-fiscale în materie de compensare aplicându-se în mod
corespunz tor.

16.   Sumele reprezentând obliga ii fiscale existente în conturile
20.47.01.01  Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru
bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire i 22.47.03.02

Venituri ale bugetului asigur rilor sociale de stat - contribu ii c tre
bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor pentru omaj i
bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate încasate
în contul unic, în curs de distribuire , dup  data efectu rii de c tre
organul fiscal competent a compens rii prev zute de art. 116  din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , astfel cum a fost modificat i completat  prin Ordonan a
Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor m suri financiar-
fiscale, vor fi restituite la cerere, în condi iile prev zute de art. 117
alin.(1) i (8) din acela i act normativ.



          17.    Dup  efectuarea stingerii, respectiv a eventualei compens ri
i/sau restituiri, dup  caz, organul fiscal competent va în tiin a

contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea, respectiv
compensarea i/sau restituirea, conform prevederilor Ordonan ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat ,
astfel cum a fost modificat i completat  prin Ordonan a Guvernului nr.
47/2007 privind reglementarea unor m suri financiar-fiscale.

18.     Metodologia prev zut  la pct.13 din prezentul capitol se
aplic , în mod corespunz tor, i în situa ia în care contribuabilii depun
„Declara ia privind obliga iile de plat  la bugetul general consolidat”
dup  data de 30, respectiv 31 a lunii în care se face declararea i plata.
Dup  depunerea declara iei, organul fiscal competent va proceda la
distribuirea i stingerea sumelor datorate potrivit prevederilor pct. 3 sau
pct. 4, dup  caz, din capitolului I – Dispozi ii generale al prezentei
metodologii.

Cap. V. Dispozi ii finale

  19.      În conformitate cu prevederile art. III alin. (2) din
Ordonan a Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor m suri
financiar-fiscale, contribuabilii care pl tesc integral i la termenele
prev zute de lege i nu înregistreaz  obliga ii fiscale restante administrate
de Ministerul Economiei i Finan elor – Agen ia Na ional  de
Administrare Fiscal  vor efectua plata obliga iilor fiscale prev zute prin
Ordinul nr. 1294/2007 al pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal , începând cu cele aferente lunii septembrie, într-un
cont unic prin utilizarea unui ordin de plat  pentru trezoreria statului
pentru obliga iile datorate bugetului de stat i a unui ordin de plat  pentru
trezoreria statului pentru obliga iile fiscale datorate bugetelor asigur rilor
sociale i fondurilor speciale, dispozi iile prezentei metodologii
aplicându-se în mod corespunz tor.

`


