
 
REFERAT DE APROBARE 

Proiect de ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea                                     
Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii 

  

  
 La sfârşitul anului 2004, a fost aprobat Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a 
numărului de evidenţă a plăţii, act normativ care reglementa modalitatea de 
generare a numărului de evidenţă a plăţii, motivat de faptul că, Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în vigoare la acea 
dată, prevedea plata obligaţiilor fiscale, distinct, pe fiecare impozit, taxă sau 
altă obligaţie fiscală. 
 După aprobarea acestui act normativ, înscrierea eronată de către un 
număr însemnat de contribuabili a numărului de evidenţă a plăţii pe ordinul de 
plată, a generat disfuncţionalităţi în procesul de administrare a creanţelor 
fiscale, motiv pentru care s-a impus modificarea actului normativ. Astfel, în 
vederea evitării pe viitor a unor astfel de probleme, prin O.M.F.P. nr. 2009/2005 
au fost prevăzute câteva exemple de completare a numărului de evidenţă a 
plăţii. 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2006, prin O.M.F.P. nr. 2235/2006, au 
fost suspendate, prima dată, prevederile Instrucţiunilor de completare a 
numărului de evidenţă a plăţii, suspendare menţinută până în prezent, prin acte 
normative aprobate anual în acest sens. Cu toate acestea, începând cu luna 
noiembrie 2012, prin O.M.F.P. nr. 1485/2012, s-a prevăzut o excepţie de la 
această suspendare, constând în posibilitatea utilizării numărului de evidenţă în 
cazul efectuării de către contribuabil, conform voinţei acestuia, a unor plăţi 
reprezentând obligaţii fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecţie 
fiscală, precum şi amenzi de orice fel. Această excepţie a fost generată de 
prevederile art.115, alin. (32) din Codul de procedură fiscală, în vigoare la acea 
dată. 
 Ulterior, în contextul altor modificări legislative, s-a impus menţinerea 
utilizării numărului de evidenţă a plăţii, în situaţiile prevăzute de acestea, 
respectiv: 

- pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule, 
- pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă 

într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul 
prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013,  

- pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală accesorie 
cuprinsă într-o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii comunicată 
potrivit legii, pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţa a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare prevederile 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, act normativ care la art. 
342, alin. (1) reglementează faptul că „Formularele necesare şi instrucţiunile de 
utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul 



fiscal central, precum şi orice norme sau instrucţiuni necesare aplicării unitare 
a prezentului cod se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”. 
 Ca urmare, ţinând cont de aceste dispoziţii legale, se impune abrogarea 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare şi elaborarea unui ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală care să reglementeze instrucţiunile de 
completare a numărului de evidenţă a plăţii atât pentru situaţiile mai sus 
prezentate, cât şi pentru situaţia terţilor popriţi, a instituţiilor de credit, a 
autorităţilor sau instituţiilor publice, după caz, pentru virarea sumelor ce se 
cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite. Această ultimă situaţie, este 
generată de ultima modificare adusă Codului de procedură fiscală la alin. (2) al 
art. 257.  
      
   
 


