
ORDIN   Nr. 1646 din 17 octombrie 2007
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând contribu ie
individual  de asigur ri sociale re inut  de la asigura i, pl tit  în plus fa  de

plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare,

pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de
impunere

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 26 octombrie 2007

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale art. 117 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprob  Procedura de restituire a sumelor reprezentând contribu ie individual  de
asigur ri sociale re inut  de la asigura i, pl tit  în plus fa  de plafonul maxim admis prin
prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri
sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost
instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere, prev zut  în anexa care face
parte integrant  din prezentul ordin.
    (2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prev zut  la alin. (1) urmeaz  a fi utilizate
formularele "Dispozi ie de restituire a unor sume de la bugetul de asigur ri sociale de
stat", respectiv "Decizie de impunere pe venitul din salarii realizat prin recalcularea
contribu iei individuale de asigur ri sociale", al c ror model este prev zut în anexele nr. 1
i 2 la procedur .

    ART. 2
    Direc ia general  de reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia general
proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  a contabilit ii publice i a
sistemului de decont ri în sectorul public, Direc ia general  de tehnologia informa iei,
Direc ia general  de administrare a marilor contribuabili, Direc ia General  a Finan elor
Publice a Municipiului Bucure ti, administra iile finan elor publice pentru contribuabilii
mijlocii, administra iile finan elor publice ale sectoarelor municipiului Bucure ti i
direc iile generale ale finan elor publice jude ene vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Ministrul economiei i finan elor,
                               Varujan Vosganian

    Bucure ti, 17 octombrie 2007.
    Nr. 1.646.



    ANEXA 1

                           PROCEDUR  DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentând contribu ie individual  de asigur ri sociale re inut  de la
asigura i, pl tit  în plus fa  de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i
complet rile ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit plafon maximal de
calcul al bazei de impunere

    1. Obiectul prezentei proceduri este constituit de sumele reprezentând contribu ie
individual  de asigur ri sociale pl tit  în plus fa  de plafonul maxim admis prev zut de
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale,
cu modific rile i complet rile ulterioare.
    2. Sumele prev zute la pct. 1 se restituie la cerere, în conformitate cu prevederile
Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, persoanelor fizice care au drept de restituire,
potrivit legii, denumite în continuare solicitan i.
    3. Pentru restituirea sumelor în cauz  solicitan ii vor depune la Casa Na ional  de
Pensii i alte Drepturi de Asigur ri Sociale o cerere pentru certificarea dreptului la
restituire.
    4. Cererile depuse la Casa Na ional  de Pensii i alte Drepturi de Asigur ri Sociale vor
fi verificate sub aspectul realit ii i exactit ii celor solicitate, precum i al încadr rii în
termenul legal de prescrip ie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor în
cauz .
    5. În conformitate cu rezultatele verific rilor, Casa Na ional  de Pensii i alte Drepturi
de Asigur ri Sociale va emite o dispozi ie de restituire a unor sume de la bugetul de
asigur ri sociale de stat, al c rei model este prev zut în anexa nr. 1 care face parte
integrant  din prezenta procedur .
    6. Prin dispozi ia de restituire aprobat  de conduc torul Casei Na ionale de Pensii i
alte Drepturi de Asigur ri Sociale, aceasta va confirma sumele pl tite în plus fa  de
obliga ia fiscal , pe fiecare an în parte. Dup  aprobare, dispozi ia de restituire se
comunic  solicitantului.
    7. În cazul în care dispozi ia de restituire a fost aprobat , iar dreptul la restituire a fost
confirmat, solicitantul va formula i depune o cerere de restituire a sumelor în cauz  la
organul fiscal în a c rui administrare se afl , potrivit prevederilor legale, denumit în
continuare organ fiscal competent. La cererea de restituire se anexeaz , în original,
dispozi ia de restituire.
    8. Cererea de restituire, înso it  de dispozi ia de restituire, se depune i se înregistreaz
la organul fiscal competent i va fi solu ionat  în termen de 45 de zile de la data
înregistr rii de c tre serviciul/compartimentul cu atribu ii în eviden a analitic  pe pl titori
- persoane fizice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan elor publice
nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire i rambursare a sumelor de la
buget, precum i de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele
restituite sau rambursate cu dep irea termenului legal.



    9. Dup  primirea cererii de restituire i a dispozi iei de restituire, organul fiscal
competent va efectua verificarea acestora i a datelor din eviden a analitic  pe pl titori -
persoane fizice.
    10. În cazul în care, dup  primirea i verificarea documentelor prev zute la pct. 9,
precum i a datelor din eviden a analitic  pe pl titori - persoane fizice, organul fiscal
competent constat  existen a unor obliga ii fiscale restante ale solicitantului, sumele
solicitate se restituie numai dup  efectuarea compens rii acestor obliga ii bugetare
restante, iar acesta întocme te în acest sens Nota privind compensarea obliga iilor fiscale
- M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.
    11. În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obliga iile
fiscale restante ale contribuabilului - persoan  fizic , organul fiscal competent efectueaz
compensarea pân  la concuren a acestor obliga ii fiscale, iar diferen a rezultat  o restituie
acestuia i întocme te în acest sens, în 3 exemplare, decizia de restituire prev zut  de
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.899/2004. În baza deciziei de restituire
aprobate, organul fiscal competent va întocmi, în 3 exemplare, Nota privind
restituirea/rambursarea unor sume - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.
    12. Cererea de restituire i dispozi ia de restituire, în copie, înso ite de nota privind
compensarea obliga iilor fiscale i/sau de nota privind restituirea/rambursarea unor sume,
dup  caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal
competent, în scopul efectu rii opera iunii de compensare i/sau restituire.
    13. Cererea de restituire i dispozi ia de restituire, în copie, înso ite de nota privind
restituirea/rambursarea unor sume se transmit i compartimentului cu atribu ii în
administrarea impozitului pe venit, care, pe baza documentelor prezentate, stabile te
impozitul pe venit datorat i emite o decizie de impunere. Modelul i con inutul
formularului "Decizie de impunere pe venitul din salarii realizat prin calcularea
contribu iei individuale de asigur ri sociale", cod M.E.F. 14.13.02.13/c.r., precum i
caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i p strare ale formularului sunt
prev zute în anexele nr. 2 i 3 care fac parte integrant  din prezenta procedur .
    14. Calculul impozitului pe venit se face prin aplicarea cotei de impozit asupra
venitului reprezentând contribu ie individual  de asigur ri sociale achitat  în plus de c tre
asigurat i solicitat  la restituire. Decizia de impunere se emite în dou  exemplare, unul
dintre acestea urmând a fi transmis prin po , cu confirmare de primire sau înmânat
contribuabilului sub semn tur  de primire, iar cel lalt urmând a fi transmis
compartimentului cu atribu ii de organizare a eviden ei analitice pe pl titori - persoane
fizice, împreun  cu cererea de restituire i copia dispozi iei de restituire, în vederea
instituirii debitului i compens rii i/sau restituirii sumei, dup  caz.
    15. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei solicitate ori a celei

mase de restituit dup  efectuarea opera iunii de compensare, din contul de venituri al
bugetului asigur rilor sociale de stat 22.21.03.08.
    16. Restituirea se efectueaz  în numerar sau în contul bancar indicat de persoana fizic
solicitant , prin cererea sa.
    17. Dup  efectuarea compens rii i/sau a restituirii, dup  caz, unitatea Trezoreriei
Statului p streaz  un exemplar al notei de compensare i/sau al notei de restituire i le
transmite pe celelalte dou  organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la
efectuarea opera iunilor, în vederea înregistr rii în eviden a analitic  pe pl titori -
persoane fizice a acestora.



    18. Ulterior, organul fiscal competent va transmite, în termen de 7 zile de la primirea
acestor documente, un exemplar al notei de compensare i/sau al notei de restituire
solicitantului i va informa, printr-o adres , Casa Na ional  de Pensii i alte Drepturi de
Asigur ri Sociale cu privire la efectuarea opera iunilor de compensare/restituire.

    ANEXA 1
    la procedur
    Denumirea institu iei publice
    .......................................
    Str. .................... nr. ........,
    localitatea ............, sectorul ....

                            DISPOZI IE DE RESTITUIRE
             a unor sume de la bugetul de asigur ri sociale de stat
                               Nr. ..../data ....

    C tre:
    Solicitant ........................ cu domiciliul în localitatea ..........,
               (denumirea asiguratului)
str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., jude ul/sectorul ...............,
având C.N.P. ............................. .
    În baza cererii dumneavoastr  nr. ...../data ..........., au fost efectuate
verific ri cu privire la situa ia sumelor pl tite în plus fa  de obliga ia fiscal , în
perioada ....................., în urma c rora se certific  dreptul dumneavoastr  de
crean , pentru suma total  de ............ lei, i se dispune restituirea acesteia.

                        Conduc torul institu iei publice
                        Nume/prenume ...................
                                    Semn tura
                                       L.S.

                 Verificat                                 Întocmit
    Func ia ............................    Func ia ..........................
    Nume/prenume .......................    Nume/prenume .....................
    Data ...............................    Data .............................
    Semn tura ..........................    Semn tura ........................

    ANEXA 2
    la procedur

                     MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR         Nr. înregistrare
                     AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL   ................
    Num r de         Administra ia Finan elor Publice           Data .../../....
    operator de      ..................................
    date cu caracter
    personal - 1067

                                DECIZIE DE IMPUNERE
pe venitul din salarii realizat prin recalcularea contribu iei individuale de asigur ri
sociale

    C tre:                            CNP .....................................
    Nume: .........................   În baza art. 57 din Legea nr. 571/2003
    Prenume: ......................   privind Codul fiscal i a documentului
    Domiciliul fiscal:                care atest  contribu ia individual  de
    Localitatea: ..................   asigur ri sociale pl tit  în plus în
    Str. ............... Nr. ......   perioada ........ i admis  la restituire,
    Bl. ..... Sc. ...... Ap. ......   eliberat de Casa Na ional  de Pensii i
    Jude /sector: .................   alte Drepturi de Asigur ri Sociale nr.
                                      ..... din ......., se stabile te impozitul
                                      pe venit datorat, dup  cum urmeaz :

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|              Denumire indicator                       | Decizie    | Decizie |
|                                                       | anterioar  | curent  |



|_______________________________________________________|____________|_________|
| 1. Venitul din salarii realizat prin recalcularea     |            |         |
| contribu iei individuale de asigur ri sociale         |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 2. Impozit datorat                                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 3. Diferen e de impozit,  | a. constatate în plus     |                      |
| conform art. 90 alin. (2) |___________________________|______________________|
| din Ordonan a Guvernului  | b. constatate în minus    |                      |
| nr. 92/2003, republicat   |                           |                      |
|___________________________|___________________________|______________________|

    Impozitul datorat (rd. 2) în sum  de ........... lei se pl te te în termen de
........... de la data comunic rii prezentei decizii.
    Diferen a de impozit constatat  în plus (rd. 3a) în sum  de .............. lei se
pl te te în func ie de data comunic rii prezentei decizii, astfel:
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 1 - 15 din lun , termenul de
plat  este pân  la data de 5 a lunii urm toare;
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16 - 31 din lun , termenul de
plat  este pân  la data de 20 a lunii urm toare;
    Diferen a constatat  în minus (rd. 3b) în sum  de ................. lei se
compenseaz i/sau se restituie, dup  caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în
termen de 30 zile de la comunicare la organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu
de crean i constituie în tiin are de plat , conform legii.

Aprobat:        Verificat:      Întocmit:       Am primit un exemplar,
Func ie ......  Func ie ......  Func ie ......  Semn tur  contribuabil ........
Nume, prenume   Nume, prenume   Nume, prenume   Data ..../..../.......
..............  ..............  ..............  sau nr. i data confirm rii de
Data .........  Data .........  Data .........  primire .......................
________________________________________________________________________________

    Cod MEF 14.13.02.13/c.r.

    ANEXA 3
    la procedur

                           CARACTERISTICILE DE TIP RIRE,
modul de difuzare, de utilizare i p strare ale formularului "Decizie de impunere pe
venitul din salarii realizat prin recalcularea contribu iei individuale de asigur ri sociale",
cod M.E.F. 14.13.02.13/c.r.

    1. Denumirea: Decizie de impunere pe venitul din salarii realizat prin recalcularea
contribu iei individuale de asigur ri sociale;
    2. Codul M.E.F.: 14.13.02.13/c.r.
    3. Formatul: A4/t1
    4. Caracteristicile de tip rire:
    - pe o singur  fa ;
    - se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri
adecvate situa iei contribuabilului.
    5. Se difuzeaz : gratuit.
    6. Se utilizeaz : la calculul impozitului datorat pe venitul din salarii realizat prin
recalcularea contribu iei individuale de asigur ri sociale.
    7. Se întocme te în dou  exemplare, de c tre organul fiscal competent.
    8. Circul :
    - un exemplar la organul fiscal competent;



    - un exemplar la contribuabil.
    9. Se arhiveaz : de compartimentul cu atribu ii de organizare a eviden ei analitice pe
pl titori - persoane fizice.


