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REFERAT DE APROBARE 
   

a proiectului de Ordin al pre şedintelui  A.N.A.F. pentru modificarea pct. 34 din 
Metodologia de distribuire a sumelor pl ătite  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  

 
 

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. 

Până la data de 30 iunie 2018, contribuabilii au achitat 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 achită într-un cont unic, prin utilizarea unui 
ordin de plată pentru Trezoreria Statului impozitele, contribuţiile, taxele şi alte obligaţii 
fiscale stabilite prin Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul 
unic. 

În vederea reglementării modalităţii de distribuire a sumelor plătite în contul unic de 
contribuabili şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de aceştia, a fost aprobat 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1613/2018 pentru 
aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de 
stingere a obligaţiilor fiscale. 

La pct. 34, cap.V al anexei la ordinul mai sus invocat, s-a prevăzut că, în situaţia în 
care contribuabilul face o plată eronată în conturile în care se plăteau anterior datei de 1 
iunie 2018 obligaţiile fiscale, unităţile Trezoreiei Statului vor redirecţiona plăţile în contul 
unic până la data de 30 septembrie 2018. Plăţile efectuate eronat după această dată vor fi 
returnate plătitorilor. 

Din informaţiile primite s-a constatat că la nivelul lunii septembrie au fost efectuate 
eronat, în vechile conturi unice, un număr semnificativ de încasări, în valoare de 
aproximativ. 430 mil lei.  

Astfel, pentru a veni în sprijinul contribuabililor de a se conforma noilor dispoziţii 
legale referitoare la plata obligaţiilor fiscale într-un singur cont unic şi pentru a nu se calcula 
în sarcina acestora obligaţii fiscale accesorii, propunem modificarea termenului de 
30.09.2018 până la care se efectuează redirecţionări de către unităţile Trezoreriei Statului, 
respectiv până la data de 31 decembrie 2018. 
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Întocmit: Elena Nitica/ consilier superior 


