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Referat de aprobare 
a proiectului de Ordin al pre şedintelui  A.N.A.F. pentru aprobarea Metodologiei d e 

distribuire a sumelor pl ătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a 
obliga ţiilor fiscale 

 
Prin  Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii                

nr. 207/2015 au fost modificate o serie de dispoziţii ale Codului de procedură fiscală, printre 
care şi cele ale art. 163 alin. (2) care reglementează plata obligaţiilor fiscale de către 
contribuabili. 

În prezent contribuabilii achită impozitele, contribuţiile, taxele şi alte obligaţii fiscale 
în două conturi unice, prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru 
obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria 
Statului pentru celelalte obligaţii fiscale. 

Începând cu 1 iulie 2018 contribuabilii vor avea obligaţia plăţii impozitelor, 
contribuţiilor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală într-un singur cont unic, prin utilizarea unui singur ordin 
de plată pentru Trezoreria Statului. 

Totodată, potrivit prevederilor alin. (6) ale aceluiaşi articol, Metodologia de 
distribuire a sumelor plătite în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale se aprobă prin 
ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Prezentul ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de 
contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, 
are în vedere armonizarea procedurii de distribuire şi stingere a sumelor plătite în contul 
unic cu modificările intervenite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin acest proiect de ordin, se prevede că obligaţiile fiscale datorate de 
contribuabili, stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., se plătesc în contul unic de 
disponibil 55.03 ”Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 
şi bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, iar 
apoi se distribuie de către organul fiscal central competent, distinct pe fiecare buget sau 
fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, în ordinea prevăzută la art. 163 alin. (4) 
din Codul de procedură fiscală, după cum urmează: 
    a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă; 
    b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale; 
    c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b). 
 De asemenea, se reglementează faptul că sumele rămase nedistribuite în contul 
unic după efectuarea operaţiunilor de stingere, se distribuie de organul fiscal central 
competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în conturile de venituri deschise pe seama fiecărui 
buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, proporţional cu ponderea veniturilor 
prevăzute în legile bugetare anuale pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate plătite în contul unic 
în totalul veniturilor bugetare  care se plătesc în contul unic prevăzute în legile bugetare 
anuale.  
 


