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Referat de aprobare 
a proiectului de Ordin al pre şedintelui  A.N.A.F. pentru aprobarea Nomenclatorulu i 

obliga ţiilor fiscale care se pl ătesc în contul unic 
 

 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, au fost aduse o serie de 
modificări şi completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, printre care trecerea 
obligaţiei datorării contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate în sarcina asiguraţilor. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 177/2017, a fost instituită obligaţia datorării 
impozitului pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

De asemenea modificări şi completări Codului fiscal au fost aduse şi prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative și Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 
privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, după cum urmează: 
 

� introducerea reținerii la sursă  a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală; 

� introducerea reținerii la sursă  a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de 
activitate sportivă, potrivit legii; 

� introducerea reținerii la sursă  a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări  
sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri realizate în baza 
contractelor de arendă; 

� introducerea reținerii la sursă a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări 
sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de venituri din asocieri cu persoane 
juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016; 

 
Având în vedere cele mai sus precizate şi ţinând cont atât de modificarea şi 

completarea  conţinutului nomenclatorului în baza căruia se declară obligaţiile de plată la 
bugetul de stat utilizând formularul 100 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de 
stat”, cât şi de modificarea „Nomenclatorului creanţe fiscale” în baza căruia se declară 
obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit utilizând formularul 112, 
precum şi pentru actualizarea temeiului legal privind obligaţiile fiscale cuprinse în cele 2 
nomenclatoare, este necesară armonizarea nomenclatoarelor obligaţiilor fiscale care se 
plătesc în contul unic cu prevederile Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală.  

  

  


