
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă 

 

O R D I N   nr. 

pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distr ibuire a sumelor  
plătite  de contribuabili în contul unic şi de stingere a obliga ţiilor fiscale,  
aprobat ă prin Ordinul pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare  

Fiscal ă nr. 1613/2018   
   

În temeiul dispoziţiilor  art. 342 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.11 alin. (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere avizul 
conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. …................ din 
…......................,  
 
     
 
    preşedintele Agen ţiei Naţionale de Administrare Fiscal ă emite următorul ordin: 
 
  ART. I - Punctul 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite  de contribuabili 
în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinului preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1613/2018 , publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 545 din 29 iunie 2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
   " 34.  Operaţiunile de redirecţionare prevăzute la pct. 33 se efectuează de către 
unităţile Trezoreriei Statului până la data de 31 decembrie 2018. După această dată, 
eventualele plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 "Sume 
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi 55.02 "Disponibil al 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se vor returna 
plătitorilor.” 
 
 ART. II - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale 
regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 ART. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
           
                          
 

PREŞEDINTELE A.N.A.F, 

 

Ionu ţ MIŞA 

 

Emis la Bucureşti la …...........u semnă 


