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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale,
care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 114 alin. (21) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele,
contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se
plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea creanței fiscale

1. La anexa nr. 1, numerele curente 1 „Plăți anticipate, în
contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți
comerciale bancare, persoane juridice române, și
sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice
străine” și 2 „Impozit pe profit datorat de persoane juridice
române, altele decât cele de la pct. 1” se modifică și vor
avea următorul cuprins:

Temeiul legal

„1.

Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăți Art. 13, 18 și 34 din Legea nr. 571/2003
comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România privind Codul fiscal, cu modificările și
ale băncilor, persoane juridice străine
completările ulterioare

2.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la Art. 13, 18 și 34 din Legea nr. 571/2003,
pct. 1
cu modificările și completările ulterioare”

2. La anexa nr. 1, numerele curente 6 „Impozit pe
veniturile microîntreprinderilor”, 7 „Impozit pe veniturile
microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane
fizice”, 21 „Impozit pe veniturile din transferul proprietăților
imobiliare din patrimoniul personal”, 26 „Taxa pe jocuri de
noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenței
de exploatare a jocurilor de noroc”, 27 „Taxă pe jocuri de
Nr.
crt.

Denumirea creanței fiscale

noroc regularizată periodic, în funcție de realizări, datorată
pentru perioada de raportare”, 29 „Taxă pe activitatea de
prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor
minerale”, 30 „Redevențe miniere” și 31 „Redevențe
petroliere” se abrogă.
3. La anexa nr. 2, după poziția 26 se introduc două noi
poziții, pozițiile 27 și 28, cu următorul cuprins:
Temeiul legal

„27.

Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care Art. III din Ordonanța de urgență a
realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură Guvernului
nr.
58/2010
pentru
salarială
modificarea și completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte
măsuri financiar-fiscale, cu modificările
ulterioare

28.

Contribuția individuală de asigurări pentru șomaj datorată de persoanele Art. III din Ordonanța de urgență a
care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură Guvernului nr. 58/2010, cu modificările
salarială
ulterioare”

Art. II. — Conturile de venituri ale bugetului de stat în care
urmează a fi achitate sumele care au fost declarate la pozițiile
abrogate din anexa nr. 1 „Nomenclatorul obligațiilor fiscale
datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic
20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat — sume încasate

pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire»” la
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.294/2007, cu modificările și completările ulterioare, dar
care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în
vigoare a prezentului ordin, sunt următoarele:
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Nr.
crt.

Denumirea creanței fiscale

Conturile de venituri ale bugetului de stat în care
urmează a fi achitate sumele declarate și neachitate
până la data intrării în vigoare a prezentului ordin

1.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

2.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane 20.47.01.01 „Sume încasate pentru
fizice române, altele decât cele de la pct. 1
bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire”

3.

Taxă pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenței 20.16.01.01.02 „Taxe pentru jocurile de
de exploatare a jocurilor de noroc
noroc plătite în contul unic”

4.

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în 20.16.01.01.02 „Taxe pentru jocurile de
funcție de realizări
noroc plătite în contul unic”

5.

Taxă pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor 20.47.01.01 „Sume încasate
minerale
bugetul de stat în contul unic, în
distribuire”
Redevențe miniere
20.47.01.01 „Sume încasate
bugetul de stat în contul unic, în
distribuire”

6.

20.47.01.01 „Sume încasate pentru
bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire”

pentru
curs de
pentru
curs de

7.

Redevențe petroliere

20.47.01.01 „Sume încasate pentru
bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire”

8.

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 20.47.01.01 „Sume încasate pentru
personal reținut de notarii publici, aferent operațiunilor translative ale bugetul de stat în contul unic, în curs de
dreptului de proprietate încheiate până la data de 13 mai 2010 inclusiv
distribuire”

Art. III. — Conturile de venituri ale bugetului de stat în
care urmează a fi achitate sumele care se vor datora și achita
Nr.
crt.

1.

2.

Denumirea creanței fiscale

după data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt
următoarele:
Conturile de venituri ale bugetului de stat
în care urmează a fi achitate sumele
care se vor datora și achita după data intrării
în vigoare a prezentului ordin

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în 20.16.01.01.03 „Regularizări periodice
funcție de realizări
ale taxei anuale de autorizare a jocurilor
de noroc”
Taxă pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor 20.16.01.04 „Taxe pe activitatea de
minerale
prospecțiune, explorare și exploatare a
resurselor minerale”

3.

Redevențe miniere

20.30.01.05.01 „Redevențe miniere”

4.

Redevențe petroliere

20.30.01.05.02 „Redevențe petroliere”

5.

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 20.03.01.18 „Impozit pe venituri din
personal reținut de notarii publici, aferent operațiunilor translative ale transferul proprietăților imobiliare din
dreptului de proprietate încheiate începând cu data de 14 mai 2010
patrimoniul personal”

Art. IV. — La data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.104/2010 pentru
reglementarea unor aspecte legate de plata și distribuirea
impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, se abrogă.
Art. V. — Direcția generală de reglementare a colectării
creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru
administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia

informației, Direcția generală de administrare a marilor
contribuabili, Direcția Generală a Finanțelor Publice a
Municipiului București, administrațiile finanțelor publice pentru
contribuabilii mijlocii, administrațiile finanțelor publice ale
sectoarelor municipiului București, direcțiile generale ale
finanțelor publice județene și organele fiscale din subordine vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
București, 21 octombrie 2010.
Nr. 2.606.

