
ORDIN Nr. 786/2016 din 26 septembrie 2016

privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări
de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 777 din 4 octombrie 2016

 

    Având în vedere art. 220 alin. (3), art. 265 alin. (2) şi art. 280 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18
pct. 2 şi 4 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
125/2011 pentru modificarea şi  completarea Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  aprobată prin
Legea  nr.  106/2012,  cu  modificările  ulterioare,  Referatul  de  aprobare  al  Direcţiei  financiar,
contabilitate nr. FC/624 din 14 iulie 2016,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,

 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    În  vederea  stabilirii  modalităţii  de  clarificare  a  neconcordanţelor  dintre  evidenţele  caselor  de
asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional
unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  casele  de  asigurări  de  sănătate  judeţene  şi  a  municipiului
Bucureşti vor efectua punctaje cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    ART. 2

    Pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 1, casele de asigurări de sănătate şi a municipiului
Bucureşti vor avea în vedere următoarele activităţi:

    a) efectuarea cu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de punctaje
pentru stabilirea cu exactitate a drepturilor constatate de încasat din contribuţii  la Fondul naţional
unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  înregistrate  în  evidenţa  contabilă  a  caselor  de  asigurări  de
sănătate  şi  a  municipiului  Bucureşti  şi  cele  înregistrate  de  structurile  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală, astfel încât evidenţa contabilă a caselor de asigurări de sănătate şi a municipiului
Bucureşti să reflecte situaţia acestor drepturi constatate de încasat;



    b) clarificarea situaţiei veniturilor din drepturile constatate de încasat, structurarea în funcţie de
vechime astfel încât acestea să fie raportate real şi exact în contul de execuţie, identificarea situaţiilor
în care drepturile de încasat s-au prescris şi luarea măsurilor legale în consecinţă, după caz.

    ART. 3

    Situaţiile financiare trimestriale şi anuale depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor
cuprinde în anexă o copie a comunicării  făcute de structurile teritoriale ale Agenţiei  Naţionale de
Administrare Fiscală cu soldurile drepturilor constatate de încasat la sfârşitul perioadei de raportare.

    ART. 4

    Structurile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări
de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

                              Gheorghe-Radu Ţibichi

 

    Bucureşti, 26 septembrie 2016.

    Nr. 786.


