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debitori privind obligațiile fiscale
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SUBIECT: ÎNDREPTARE ERORI DIN DOCUMENTE
DE PLATĂ
Conform acestui ordin, procedura aprobată asigură îndreptarea
erorilor privind plățile efectuate în conturi bugetare aferente
obligațiilor fiscale administrate de ANAF.
Față de reglementarea anterioară, principalele modificări și
completări se referă la următoarele aspecte:
1. Procedura se aplică și în cazul în care plata obligațiilor fiscale a
fost efectuată într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget
decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită. Se mențin
situațiile din vechea reglementare în care se aplică procedura:
a) plata obligațiilor s-a efectuat în alt cont bugetar sau folosind un
cod de identificare fiscală eronat,
b) în contul bugetar, inclusiv contul unic, au fost achitate și alte
obligații fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul
respectiv.
2. Pe lângă verificarea încadrării în situațiile prevăzute de ordin,
organul fiscal verifică și:
(i) condiția privind administrarea obligațiilor fiscale de către același
organ fiscal, și
(ii) plata să nu fi stins creanțele datorate bugetului în care s-a
încasat suma plătită eronat (cu excepția cazului în care debitorul
înregistrează sume plătite în plus cel puțin la nivelul plății eronate).
3. Se stabilește procedura de respingere a cererii în cazul în care
nu sunt îndeplinite condițiile pentru îndreptarea erorilor. Decizia de
respingere se emite după audierea contribuabilului.
4. Dacă plata obligațiilor fiscale a fost efectuată utilizând un cod de
identificare fiscală eronat, cererea de îndreptare a erorilor se va
depune la organul fiscal competent de către cel care a efectuat
plata (excepție de la prevederile potrivit cărora cererea se depune
de către debitor).
Ordinul abrogă OMEF nr. 1.311/2008.
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