
ORDIN   Nr. 1388 din 27 septembrie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare în conturile
de venituri bugetare a contribu iilor sociale achitate de contribuabilii nereziden i în

contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a
Guvernului nr. 76/2007 privind procedura special  de înregistrare fiscal i de plat

a contribu iilor sociale
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 673 din  2 octombrie 2007

    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile ulterioare,

    în baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 76/2007
privind procedura special  de înregistrare fiscal i de plat  a contribu iilor sociale,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Normele metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri
bugetare a contribu iilor sociale achitate de contribuabilii nereziden i în contul unic
deschis în conformitate cu prevederile Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 76/2007
privind procedura special  de înregistrare fiscal i de plat  a contribu iilor sociale,
prev zute în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc ia general  a contabilit ii publice i a sistemului de decont ri în sectorul public,
Direc ia general  a tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Economiei i
Finan elor, Direc ia general  de reglementare a colect rii crean elor bugetare din cadrul
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal i Direc ia General  a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul economiei i finan elor,
                               Varujan Vosganian

    Bucure ti, 27 septembrie 2007.
    Nr. 1.388.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contribu iilor sociale
achitate de contribuabilii nereziden i în contul unic deschis în conformitate cu prevederile
Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura special  de
înregistrare fiscal i de plat  a contribu iilor sociale

    ART. 1



    (1) În scopul încas rii de la contribuabilii nereziden i a contribu iilor sociale datorate în
baza regulamentelor comunitare pentru salaria ii sezonieri supu i legisla iei de asigur ri
sociale din România, la Activitatea de trezorerie i contabilitate public  a municipiului
Bucure ti se deschide contul 55.01 "Disponibil din contribu ii sociale achitate de
nereziden i conform Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 76/2007" (cod IBAN
RO63TREZ7005501XXXXXXXXX).
    (2) Contul prev zut la alin. (1) se deschide din oficiu, pe m sura încas rii de sume
reprezentând contribu ii sociale, i se detaliaz  în conturi analitice codificate cu codul de
identificare fiscal  atribuit contribuabililor nereziden i, în conformitate cu prevederile lit.
A din anexa nr. 1 "Procedura de administrare a contribuabililor nereziden i stabili i în
Comunitate, care se înregistreaz  direct" la Ordinul ministrului finan elor publice nr.
2.157/2006 privind organizarea activit ii de administrare a contribuabililor nereziden i
care nu au pe teritoriul României un sediu permanent.
    ART. 2
    (1) Activitatea de trezorerie i contabilitate public  a municipiului Bucure ti va
transmite la finele fiec rei zile Serviciului de administrare a contribuabililor nereziden i
din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, în calitate de
organ fiscal competent, în sistem informatic, fi ierul cu încas rile din contul prev zut la
art. 1 corespunz toare extraselor de cont, împreun  cu Borderoul înso itor extras de cont.
    (2) Pentru sumele încasate în contul 55.01 "Disponibil din contribu ii sociale achitate
de nereziden i conform Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 76/2007", data pl ii este
data credit rii contului curent general al Trezoreriei Statului.
    ART. 3
    (1) Dup  primirea fi ierului cu încas rile din contul prev zut la art. 1, Serviciul de
administrare a contribuabililor nereziden i va distribui sumele încasate, pe baz  de
Referat de distribuire a contribu iilor sociale achitate de contribuabilii nereziden i.
    (2) În urm toarea zi lucr toare de la primirea fi ierului cu încas rile din contul
prev zut la art. 1, Serviciul de administrare a contribuabililor nereziden i întocme te i
transmite Activit ii de trezorerie i contabilitate public  a municipiului Bucure ti, în
format electronic, Referatul de distribuire a contribu iilor sociale achitate de
contribuabilii nereziden i, împreun  cu Borderoul înso itor referat de distribuire.
    ART. 4
    (1) Suma virat  în contul unic va fi distribuit  de c tre Serviciul de administrare a
contribuabililor nereziden i din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti, propor ional cotelor de contribu ii datorate, potrivit legii, fiec rui
buget sau fond prev zut la art. 1 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 76/2007.
    (2) În cazul în care suma pl tit  în contul unic este în cuantum egal cu obliga iile
fiscale datorate, distribuirea sumei încasate se va face de c tre Serviciul de administrare a
contribuabililor nereziden i din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti, în conformitate cu structura i cuantumul obliga iilor fiscale
declarate de c tre contribuabilul nerezident.
    (3) Dac  suma pl tit  în contul unic este mai mare decât cea declarat , suma încasat
se distribuie de organul fiscal în structura i cuantumul obliga iilor cuprinse în declara ia
fiscal , pân  la nivelul sumei totale declarate, iar diferen a pl tit  în plus fa  de suma
declarat  va fi distribuit  propor ional cotelor de contribu ii datorate, potrivit legii,



fiec rui buget sau fond prev zut la art. 1 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
76/2007.
    (4) În cazul în care declara ia contribuabilului nerezident nu se afl  la dispozi ia
organului fiscal competent la data distribuirii, suma încasat  în contul unic se distribuie
de organul fiscal, propor ional cotelor de contribu ii datorate, potrivit legii, fiec rui buget
sau fond prev zut la art. 1 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 76/2007.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplic  în mod corespunz tor i în situa ia în care sumele
pl tite de contribuabilii nereziden i în contul unic sunt mai mici decât cele declarate.
    ART. 5
    Activitatea de trezorerie i contabilitate public  a municipiului Bucure ti vireaz
sumele cuvenite bugetului asigur rilor sociale de stat, inclusiv cele reprezentând
contribu ii pentru accidente de munc i boli profesionale, bugetului asigur rilor pentru
omaj i bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate, în conturile

corespunz toare de venituri bugetare, în ziua primirii Referatului de distribuire a
contribu iilor sociale achitate de contribuabilii nereziden i. Opera iunea de virare se
efectueaz  în sistem informatic.


