
  

Anexa nr.3            
                        

 Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal 

1 

Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit 
anual,  datorate de societăţi comerciale 
bancare, persoane juridice române şi de 
sucursalele din România ale băncilor, persoane 
juridice străine 

art.13 şi 34 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare 

2 

Impozit pe profit /plăţi anticipate în contul 
impozitului pe profit anual datorat /datorate de 
persoane juridice române, altele decât cele de 
la pct.1, precum şi de persoanele juridice cu 
sediul social în România, înfiinţate potrivit 
legislaţiei europene 

art.13 şi 34 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

3 
Impozit pe profit din asociere datorat de 
persoane fizice 

art.13 lit.c) şi e) şi art.34 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

4 

Impozit pe profit datorat de persoane juridice 
străine, altele decât cele prevăzute la pct.1 sau 
plăţi anticipate în contul impozitului pe profit 
anual, datorate de către persoanele juridice 
străine care desfăşoară activitate prin 
intermediul unui sediu permanent în România 

art.13 lit.b), c) şi d) şi art.34 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

5 Impozit pe dividende distribuite persoanelor 
juridice 

art.36 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6 
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art.1121 şi 1129 din Legea nr.571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

7 Impozit la ţiţeiul din producţia internă art.215 şi 217 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

8 Impozit pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice 

art.67 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

9 Impozit pe veniturile din dobânzi art.67 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

10 
Impozit pe câştigul din transferul dreptului de 
proprietate asupra titlurilor de valoare 

art.67 alin.(3) lit.(b) şi art.93 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

11 

Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-
cumpărare de valută la termen, pe bază de 
contract, precum şi din orice alte operaţiuni de 
acest gen, altele decât cele cu instrumente 
financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi 
supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare  

art.67 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

12 
Impozit pe veniturile din lichidarea unei 
persoane juridice 
 

art.67 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

13 
Impozit pe veniturile din premii  
 

art.77 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

14 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art.77 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 



  

 modificările şi completările ulterioare 
 

15 
Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal 
 

art.771 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

16 Impozit pe veniturile din alte surse art.78, 79 şi 93 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

17 

Impozit pe veniturile din dividende obţinute din 
România de persoane nerezidente 

art.115 alin.(1) lit.a) şi art.116 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

18 

Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din 
România de persoane nerezidente 
 

art.115 alin.(1) lit.b), lit.c) şi art.116 din 
Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

19 

Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din 
România de persoane nerezidente 
 

art.115 alin.(1) lit.d), lit.e) şi art.116 din 
Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

20 

Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din 
România de persoane nerezidente 
 

art.115 alin.(1) lit.f), lit.g) şi art.116 din 
Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

21 

Impozit pe veniturile obţinute din România de 
persoane nerezidente din activităţi sportive şi de 
divertisment  
 

art.115 alin.(1) lit.h) şi art.116 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

22 

Impozit pe veniturile din servicii prestate în 
România şi în afara României de persoane 
nerezidente 
 

art.115 alin.(1) lit.k), lit.l) şi art.116 din 
Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

23 

Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice 
nerezidente din premii acordate la concursuri 
organizate în România  
 

art.115 alin.(1) lit.o) şi art.116 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

24 

Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc 
practicate în România de persoane fizice 
nerezidente  
 

art.115 alin.(1) lit.p) şi art.116 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

25 

Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane 
juridice române realizate de persoane 
nerezidente  
 

art.115 alin.(1) lit.q) şi art.116 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare sau convenţiile de 
evitare a dublei impuneri încheiate de 
România cu alte state 

26 

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare 



  

27 
Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, 
exploatare a resurselor minerale 
 

Legea minelor nr.85/2003, cu  modificările 
şi completările ulterioare 

28 Redevenţe miniere Legea nr.85/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare  

29 Redevenţe  petroliere Legea petrolului nr.238/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 

30 

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome   Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţiile 
naţionale, companiile naţionale şi  
societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.769/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

31 

Dividende de virat la bugetul de stat de către 
autorităţile publice centrale      

Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind 
repartizarea profitului la societăţiile 
naţionale, companiile naţionale şi  
societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.769/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

32 

Impozit pe profit scutit, conform art.38 alin.(1) 
din Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
  

art.38 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

33 

Accize pentru bere art.20610 şi.20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 

34 
Accize pentru vinuri liniştite art.20611 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

35 Accize pentru vinuri spumoase art.20611 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

36 Accize pentru băuturi fermentate liniştite, altele 
decât bere şi vinuri 

art.20612 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

37 Accize pentru băuturi fermentate spumoase, 
altele decât bere şi vinuri 

art.20612 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

38 Accize pentru produse intermediare art.20613 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

39 Accize pentru alcool etilic art.20614 şi 20652  din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

40 Accize pentru ţigarete 
 

art.20615 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

41 Accize pentru ţigări şi ţigări de foi art.20615 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

42 Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat 
rulării în ţigarete 

art.20615 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

43 Accize pentru alte tutunuri de fumat art.20615 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

44 Accize pentru benzină cu plumb   art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 



  

45 
Accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol 
denaturat şi utilizat drept combustibil pentru 
motor 

art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

46 Accize pentru motorină şi biodiesel art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

47 Accize pentru păcură art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

48 Accize pentru gaz petrolier lichefiat art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

49 Accize pentru gaz natural art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

50 
Accize pentru petrol lampant (kerosen) art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

51 Accize pentru cărbune şi cocs art.20616 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

52 Accize pentru energie electrică 
 

art.20619 şi 20652 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

53 Accize pentru cafea verde art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

54 
Accize pentru cafea prajită, inclusiv cafea cu 
înlocuitori 
 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

55 
Accize pentru cafea solubilă, inclusiv 
amestecuri cu cafea solubilă 
 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

56 

Accize pentru autoturismele care au făcut 
obiectul unor contracte de leasing iniţiate înainte 
de 1 ianuarie 2007 
 

art.221^1 si 214 din Legea nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 

57 
Accize pentru alte produse accizabile 
(energetice) 

Art. 206^16 şi 206^52 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare   

58 

Accize pentru berea/baza de bere din 
amestecul cu băuturi nealcoolice, la care 
ponderea gradelor Plato provenite din malţ, 
cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este 
mai mică de 30% din numărul total de grade 
Plato 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare  

59 

Accize pentru băuturile fermentate, altele decât 
bere şi vinuri, la care ponderea de alcool 
absolut (100%) provenită din fermentarea 
exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi 
sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 
50% 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

60 Accize pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, 
cu excepţia verighetelor 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

61 Accize pentru confecţii din blănuri naturale art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

62 

Accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni 
cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia 
celor destinate utilizării în sportul de 
performanţă 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

63 Accize pentru autoturisme şi autoturisme de 
teren a căror capacitate cilindrică este mai mare 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 



  

sau egală cu 3.000 cm3 

64 
Accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz 
personal, altele decât cele de uz militar sau de 
uz sportiv  

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

65 

Accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de 
muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de 
uz personal, altele decât cele de uz militar sau 
de uz sportiv 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

66 
Accize pentru motoare cu capacitate de peste 
100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 
ambarcaţiuni pentru agrement 

art.207 şi 214 din Legea nr.571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

67 

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate din activităţi publicitare la produsele 
din tutun şi băuturi alcoolice 

Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
Ministerului Sanătăţii Publice şi al 
Ministerului Finanţelor Publice 
nr.577/909/2006 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor titlului 
XI - "Finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

68 

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate pentru produsele din tutun din 
producţia internă 

Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
Ministerului Sanătăţii Publice şi al 
Ministerului Finanţelor Publice 
nr.577/909/2006 

69 

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate pentru produsele din tutun din achiziţii 
intracomunitare/import 

Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
Ministerului Sanătăţii Publice şi al 
Ministerului Finanţelor Publice 
nr.577/909/2006 

70 

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate pentru băuturile alcoolice din producţia 
internă 

Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
Ministerului Sanătăţii Publice şi al 
Ministerului Finanţelor Publice 
nr.577/909/2006 

71 

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de 
sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziţii 
intracomunitare/import 

Legea nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordinul 
Ministerului Sanătăţii Publice şi al 
Ministerului Finanţelor Publice 
nr.577/909/2006 

72 

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, 
regularizată periodic, în funcţie de realizări 

art.14 alin.(2) lit.b) subpct.(iii) litera B din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare   

73 Taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a 
jocurilor de noroc 

 art.14 alin.(2) lit.a), subpct.(i) şi (ii) şi lit.c), 
art.16 alin.(8) şi pct.1.I. din Anexa la  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009, aprobată cu modificari şi 
completări prin Legea nr.246/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 art.21 din Hotărârea Guvernului 
nr.870/2009, pentru aprobarea Normelor 



  

metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc, cu modificările şi completările 
ulterioare 

74 

Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de 
exploatare a jocurilor de noroc 

 art.14 alin.(2) lit.b), subpct.(i), lit.A şi lit.B 
subpct.(ii), (iii) litera A şi lit.c), art.16 
alin.(8) şi pct.1.II. din Anexa la  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2009, 
aprobată cu modificari şi completări prin 
Legea nr.246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
art.21 din Hotărârea Guvernului 
nr.870/2009, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc, cu modificările şi completările 
ulterioare 

75 Taxa de acces pentru jocurile de noroc  

art.13 alin.(4) şi art.14 alin.(2) lit.d) şi pct. 
4 din anexa la  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 aprobată cu 
modificari şi completări prin Legea 
nr.246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.21 din 
Hotărârea Guvernului nr.870/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare 

76 

Contribuţie trimestrială datorată pentru 
medicamentele suportate din Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

art.5 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 
unei contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii", cu 
completările ulterioare 

77 

Redevenţe rezultate din contractele de 
concesiune, arendă şi alte contracte de 
exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie 
agricolă 

Legea nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi 
privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

78 

Impozit pe monopolul natural din sectorul 
energiei electrice şi al gazului natural 

Ordonanţa Guvernului nr.5/2013 privind 
stabilirea unor măsuri speciale de 
impozitare a activităţilor cu caracter de 
monopol natural din sectorul energiei 
electrice şi al gazului natural 
 

79 Impozit pe veniturile din activităţile de 
exploatare a resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale 

Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale 
 

80 

Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute 
ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale 

Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale 
 



  

81 
Impozit pe construcţii art.29633 şi 29636din Legea nr.571/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare  
 

 


