
ORDIN   Nr. 1645 din 17 octombrie 2007
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribu ie de

asigur ri sociale de s tate, pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal  sau din eroare,
precum i a garan iilor constituite pentru înlesnirile la plat  acordate în baza

prevederilor legale în materie, r mase neutilizate la sfâr itul anului bugetar 2003 în
contul de disponibil al Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i virate în contul

87.98 "Excedent al bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de
tate"

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 721 din 25 octombrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale art. 117 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprob  Procedura de restituire a sumelor reprezentând contribu ie de asigur ri
sociale de s tate, pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal  sau din eroare, precum i a
garan iilor constituite pentru înlesnirile la plat  acordate în baza prevederilor legale în
materie, r mase neutilizate la sfâr itul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al
Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului
Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate", prev zut  în anexa care face
parte integrant  din prezentul ordin.
    (2) Pentru aplicarea procedurii prev zute la alin. (1) urmeaz  a fi utilizat formularul
"Dispozi ie de restituire a unor sume reprezentând contribu ie de asigur ri sociale de

tate datorat  de angajator, precum i a garan iilor constituite pentru înlesnirile la
plat  acordate în baza prevederilor legale în materie", al c rui model este prev zut în
anexa la procedur .
    ART. 2
    Direc ia general  de reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia general
proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de administrare a marilor
contribuabili, Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, direc iile
generale ale finan elor publice jude ene, administra iile finan elor publice pentru
contribuabilii mijlocii i administra iile finan elor publice ale sectoarelor municipiului
Bucure ti din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , precum i Direc ia
general  trezorerie i contabilitate public  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, 17 octombrie 2007.
    Nr. 1.645.

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de restituire a sumelor reprezentând contribu ie de asigur ri sociale de s tate, pl tite în
plus fa  de obliga ia fiscal  sau din eroare, precum i a garan iilor constituite pentru
înlesnirile la plat  acordate în baza prevederilor legale în materie, r mase neutilizate la
sfâr itul anului bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Na ionale de Asigur ri de

tate i virate în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului na ional unic de
asigur ri sociale de s tate"

    I. Obiectul procedurii

    Obiectul prezentei proceduri este constituit de sumele reprezentând contribu ie de
asigur ri sociale de s tate, pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal  sau din eroare,
precum i garan iile constituite pentru înlesnirile la plat  acordate în baza prevederilor
legale în materie, r mase neutilizate la sfâr itul anului bugetar 2003 în contul de
disponibil al Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i virate în contul 87.98 "Excedent
al bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s tate".

    II. Prevederi referitoare la restituirea contribu iilor de asigur ri sociale de s tate,
pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal  sau din eroare

    1. Sumele reprezentând contribu ii de asigur ri sociale de s tate pl tite pân  la
sfâr itul anului bugetar 2003 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile
Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, persoanelor juridice ori persoanelor fizice
asimilate angajatorilor care au efectuat pl ile în cauz , denumite în continuare solicitan i.
    2. Pentru restituirea sumelor în cauz , solicitan ii vor depune la Casa Na ional  de
Asigur ri de S tate cerere pentru certificarea dreptului la restituire. Solicitan ii vor
anexa la cerere copiile documentelor care probeaz  plata sumelor.
    3. Cererile depuse la Casa Na ional  de Asigur ri de S tate vor fi verificate sub
aspectul realit ii i exactit ii celor solicitate, al încadr rii în termenul legal de
prescrip ie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor.
    4. Dup  efectuarea verific rilor, Casa Na ional  de Asigur ri de S tate va emite o
dispozi ie de restituire a unor sume reprezentând contribu ie de asigur ri sociale de

tate datorat  de angajator, precum i a garan iilor constituite pentru înlesnirile la
plat  acordate în baza prevederilor legale în materie, al c rei model este prev zut în
anexa la prezenta procedur .
    5. Prin dispozi ia de restituire aprobat  de c tre conduc torul Casei Na ionale de
Asigur ri de S tate, aceasta va confirma sumele pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal
i natura lor, precum i faptul c  acestea nu au f cut obiectul unor opera iuni de

compensare ori restituire. Dup  aprobare, dispozi ia de restituire se comunic
solicitantului.



    6. În cazul în care dispozi ia de restituire a fost aprobat , iar dreptul la restituire a fost
confirmat, solicitantul va formula i va depune cerere de restituire a sumelor în cauz  la
organul fiscal în a c rui administrare se afl , potrivit prevederilor legale, denumit în
continuare organ fiscal competent.
    7. La cererea de restituire va fi anexat , în original, decizia de restituire aprobat ,
document în baza c ruia este solicitat  restituirea la organul fiscal competent.
    8. Cererea de restituire depus i înregistrat  la organul fiscal competent va fi
solu ionat  în termen de 45 de zile de la data înregistr rii, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de
restituire i de rambursare a sumelor de la buget, precum i de acordare a dobânzilor
cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu dep irea termenului
legal.
    9. Dup  primirea cererii de restituire i a dispozi iei de restituire, organul fiscal
competent va efectua verificarea acestora i a datelor din eviden a analitic  pe pl titori -
persoane juridice.
    10. În cazul în care dup  primirea i verificarea documentelor prev zute la pct. 9,
precum i a datelor din eviden a analitic  pe pl titori - persoane juridice organul fiscal
competent constat  existen a unor obliga ii fiscale restante ale solicitantului, sumele
solicitate se vor restitui numai dup  efectuarea compens rii acestor obliga ii bugetare
restante, întocmind în acest sens Nota privind compensarea obliga iilor fiscale - M.F.P. -
A.N.A.F. cod 14.13.41.99.
    11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obliga iile
fiscale restante ale contribuabilului - persoan  juridic , organul fiscal competent va
efectua compensarea pân  la concuren a acestor obliga ii fiscale, iar diferen a rezultat  o
va restitui acestuia, întocmind în acest sens, în 3 exemplare, decizia de restituire
prev zut  de Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.899/2004. În baza deciziei de
restituire aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind
restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.
    12. Compensarea sumelor solicitate la restituire va fi f cut  mai întâi cu obliga iile
bugetare restante datorate aceluia i buget, iar în situa ia în care nu exist  asemenea
obliga ii, respectiv în situa ia în care dup  compensarea acestora r mân sume de restituit,
cu obliga iile bugetare restante datorate celorlalte bugete, în mod propor ional.
    13. O copie a cererii de restituire împreun  cu copia dispozi iei de restituire emise de
Casa Na ional  de Asigur ri de S tate vor fi anexate la cele 3 exemplare ale notei de
compensare i/sau ale notei de restituire, dup  caz, fiind transmise unit ii Trezoreriei
Statului care deserve te organul fiscal competent, în scopul efectu rii opera iunii de
compensare i/sau de restituire.
    14. Restituirea se va efectua din contul de venituri al bugetului Fondului na ional unic
de asigur ri sociale de s tate la care se încadreaz  suma care face obiectul restituirii,
cont de venituri stabilit potrivit clasifica iei bugetare în vigoare, pe codul de înregistrare
fiscal  al solicitantului.
    15. Restituirea se efectueaz  în numerar sau în contul bancar indicat de solicitant, prin
cererea sa de restituire.
    16. Dup  efectuarea compens rii i/sau a restituirii, dup  caz, unitatea Trezoreriei
Statului p streaz  un exemplar al notei de compensare i/sau al notei de restituire i le
transmite pe celelalte dou  organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la



efectuarea opera iunilor, în vederea înregistr rii în eviden a analitic  pe pl titori a
acestora.
    17. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, în termen de 7 zile de la primirea
documentelor în cauz , un exemplar al notei de compensare i/sau al notei de restituire
solicitantului i va informa, printr-o adres , Casa Na ional  de Asigur ri de S tate cu
privire la efectuarea opera iunilor de compensare/restituire.

    III. Prevederi referitoare la restituirea garan iilor constituite pentru înlesnirile la plat
acordate în baza prevederilor legale în materie, r mase neutilizate la sfâr itul anului
bugetar 2003 în contul de disponibil al Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i virate
în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului na ional unic de asigur ri sociale de

tate"

    Restituirea sumelor reprezentând garan ii constituite pentru înlesnirile la plat  acordate
în baza prevederilor legale în materie, r mase neutilizate la sfâr itul anului bugetar 2003
i virate în mod eronat în contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului na ional unic de

asigur ri sociale de s tate", se efectueaz  de c tre Casa Na ional  de Asigur ri de
tate, la cererea solicitan ilor în drept, din acela i cont deschis la Activitatea de

Trezorerie i Contabilitate Public  a Municipiului Bucure ti.

    ANEXA 1
    la procedur
    Denumirea institu iei publice
    .................................................
    Str. ................................. nr. ......
    Localitatea ....................., sectorul .....

                             DISPOZI IE DE RESTITUIRE
a unor sume reprezentând contribu ie de asigur ri sociale de s tate datorat  de
angajator, precum i a garan iilor constituite pentru înlesnirile la plat  acordate în
baza prevederilor legale în materie
                  Nr. .............../data ..................

    C tre:
    Solicitant ...............................................................,
                                (denumirea contribuabilului)
cu domiciliul fiscal în localitatea .........................................., str.
.................... nr. ......, bl. ........., sc. ........., ap. ......,
jude ul/sectorul ..................., având C.U.I. .......................... .
    În baza Cererii dumneavoastr  nr. ............... din ................., au fost
efectuate verific ri cu privire la situa ia sumelor pl tite în plus fa  de obliga ia
fiscal , pân  la data de 1 ianuarie 2004, în urma c rora au rezultat:
 ______________________________________________________________________________
| Tipul  | Cuantumul | Data la  | Tipul i     | Suma a r mas    | Suma pentru |
| sumei  | sumei     | care suma| num rul      | neutilizat      | care exist  |
| pl tite|           | a fost   | documentului | (da/nu/par ial) | drept de    |
| în plus|           | pl tit   | de plat  a   |                 | restituire  |
|        |           |          | sumei        |                 |             |
|________|___________|__________|______________|_________________|_____________|
|        |           |          |              |                 |             |
|________|___________|__________|______________|_________________|_____________|
|        |           |          |              |                 |             |
|________|___________|__________|______________|_________________|_____________|
|        |           |          |              |                 |             |
|________|___________|__________|______________|_________________|_____________|



    Având în vedere aspectele rezultate în urma verific rilor, se certific  dreptul
dumneavoastr  de crean  pentru suma total  de ................. lei i se dispune
restituirea acesteia.

                         Conduc torul institu iei publice,
                      .....................................
                         (numele, prenumele i semn tura)
                                       L.S.

                 Verificat,                              Întocmit,
    Func ia ............................   Func ia ............................
    Numele i prenumele ................   Numele i prenumele ................
    Data ...............................   Data ...............................
    Semn tura ..........................   Semn tura ..........................


