
Se completeaza CNP la beneficiar

Nr. crt. Buget / cod cont Denumire cont 

I.  Buget de stat

1 20.A.03.01.00 Impozit pe venituri din activităţi independente

2 20.A.03.02.00 Impozit pe venituri din salarii

3 20.A.03.03.00 Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

4 20.A.03.05.00 Impozit pe venituri din dobânzi

5 20.A.03.09.00 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

6

20.A.03.10.00

Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută 

la termen, pe baza de contract, precum şi orice alte operaţiuni 

similare

7

20.A.03.11.00

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală

8 20.A.03.13.00 Impozit pe venituri din activităţi agricole

9 20.A.03.18.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal

10 20.A.03.60.00 Regularizări

11 20.A.16.03.00

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare

12 20.A.33.02.00
Taxe consulare

13 20.A.33.08.00
Venituri din prestări de servicii

14 20.A.33.25.00 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

15 20.A.33.26.00 Venituri din despăgubiri

16 20.A.34.01.00
Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate

17 20.A.35.01.01

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Directia Generala 

Antifrauda Fiscala

18 20.A.35.01.02

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de catre alte institutii 

de specialitate

19 20.A.35.02.00

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a 

declaraţiei de impozite şi taxe

20 20.A.35.05.00 Amenzi judiciare

21 20.A.36.14.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului 

de executare silită

22 20.A.36.50.00 Alte venituri

23 20.A.39.06.00 Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare

Nomenclator conturi de venituri bugetare/disponibilităţi în care pot fi achitate sume prin 

contul tranzitoriu 

-valabilă de la momentul realizării modificărilor necesare la nivelul instituţiilor 

de credit-

1. Impozite, taxe şi contribuţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de

stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări

sociale de sănătate şi Fondului de mediu 



II.  Bugetul asigurărilor sociale de stat  

1 22.A.20.01.01 Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 

2
22.A.20.04.01

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale datorate de angajatori 

3 22.A.21.01.00 Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

4 22.A.21.12.00

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care

realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi

asocieri fără personalitate juridică.

III.  Bugetul  Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1 26.A.20.03.01

Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajază 

personal salariat 

2 26.A.20.03.04

Contribuţii  pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice 

sau fizice 

3

26.A.20.03.06

Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii 

datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă 

din cauză de accident de muncă sau boală profesională

4 26.A.21.03.01

Contribuţia datorată de  persoanele asigurate care au calitatea de 

angajat 

5 26.A.21.03.02

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane 

care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi 

şi persoanele care nu realizează venituri.

6 26.A.21.23.00

Contributii individuale datorate de persoanele care realizeaza 

venituri din cedarea folosintei bunurilor

IV.  Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1
28.A.20.02.01

Contribuţii  ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate 

angajatorului

2
28.A.20.06.00

Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale

3 28.A.21.02.01 Contribuţie individuală

V.

1 51.I.16.09.00 Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule

2. Impozite şi taxe datorate bugetelor locale (Primării)

Se completează CF primărie la beneficiar

Nr. crt. Cod cont Denumire cont 

1 21.A.07.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice

3 21.A.07.02.03

Impozitul pe terenul din extravilan+restanţe ani anteriori din 

impozitul pe terenul agricol

4 21.A.07.03.00 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru    

5 21.A.07.50.00 Alte impozite şi taxe pe proprietate 

6 21.A.15.01.00 Impozit pe spectacole

7 21.A.15.50.00 Alte taxe pe servicii specifice

8 21.A.16.02.01

Impozit pe  mijloacele de transport deţinute de persoane fizice

9 21.A.16.03.00

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare

10 21.A.16.50.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 

pe desfăşurarea de activităţi

11 21.A.18.50.00 Alte impozite şi taxe



12 21.A.30.05.30

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de catre institutiile publice

13 21.A.30.50.00 Alte venituri din proprietate

14 21.A.33.08.00 Venituri din prestări de servicii

15 21.A.33.12.00 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

16 21.A.33.24.00 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură

17 21.A.33.28.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 

despăgubiri

18 21.A.33.50.00 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

19 21.A.34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru

20 21.A.34.50.00 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

21 21.A.35.01.02

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de catre alte institutii 

de specialitate

22 21.A.35.02.00

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a 

declaraţiei de impozite şi taxe

23 21.A.35.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

24 21.A.36.06.00 Taxe speciale

25 21.A.36.11.00 Venituri din ajutoare de stat recuperate

26 21.A.36.50.00 Alte venituri

27 21.A.39.07.00

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al 

statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

28 21.A.40.07.00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi 

juridice

29 50.04

Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de 

subordonare locală

30 50.33 Sume colectate pentru bugetele locale

31 50.83 Venituri încasate pentru bugetul Capitalei

Se completează CF case (sănătate, pensii, şomaj) la

beneficiar

Nr. crt. Buget/cod cont Denumire cont 

I.  Bugetul asigurărilor sociale de stat  

1 22.A.21.04.00

Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoanele asigurate 

pe bază de contract de asigurare

2 22.A.21.05.00 Contribuţii facultative ale asiguraţilor

3

22.A.21.06.00

Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie 

asigurare

4

22.A.21.11.00

Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele 

în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de 

pensii

5 22.A.21.50.00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi

6 22.A.30.07.00

Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli 

profesionale

7 22.A.33.08.00 Venituri din prestări de servicii

8 22.A.33.50.00 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

II.  Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1 26.A.21.03.03

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi 

2 26.A.21.05.00 Contribuţii facultative ale asiguraţilor

3 26.A.21.50.00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi

III.  Bugetul asigurărilor pentru şomaj

1
28.A.21.02.02

Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de 

asigurare pentru şomaj

3. Contribuţii facultative şi alte contribuţii sau taxe datorate bugetului asigurărilor sociale de

stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări

sociale de sănătate
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2
28.A.36.12.00

Alte venituri la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale


