




                                                                       Anexa
nr.1

         Nomenclatorul obliga iilor fiscale
datorate la bugetul de stat care  se pl tesc 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

Nr.
crt.

Denumire crean  fiscal Temei legal

1 Pl i anticipate, în contul impozitului pe
profit anual,  datorate de societ i
comerciale bancare, persoane juridice
române, i sucursalele din România ale

ncilor, persoane juridice str ine

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

2 Impozit pe profit datorat de persoane
juridice române, altele decât cele de la
pct.1

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

3 Impozit pe profit din asociere datorat de
persoane fizice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

4 Impozit pe profit datorat de persoane
juridice str ine, altele decât cele de la
pct.1

Legea nr.571/2003 privind Codul   fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

5 Impozit pe veniturile din dividende
distribuite persoanelor juridice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

6 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

7 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
din asociere datorat de persoane fizice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

8 Impozit la eiul din produc ia intern Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

9 Impozit pe veniturile din salarii Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

10 Impozit pe veniturile din drepturi de
proprietate intelectual

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

11 Impozit pe veniturile din activitatea de
expertiz  contabil i tehnic , judiciar i
extrajudiciar

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

12 Impozit pe veniturile din activit i
desf urate în baza
contractelor/conven iilor civile încheiate
potrivit Codului civil

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

13 Impozit pe veniturile ob inute din vânzarea
bunurilor în regim de consigna ie i din
activit i desf urate în baza contractelor
de agent, comision sau mandat comercial

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

14 Impozit pe veniturile din dividende
distribuite persoanelor fizice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

15 Impozit pe veniturile din dobânzi Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

16 Impozit pe câ tigul din transferul dreptului
de proprietate asupra titlurilor de valoare

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare



17 Impozit pe câ tigul din opera iuni de
vânzare-cump rare de valut  la termen,
pe baz  de contract, precum i din orice
alte opera iuni de acest gen, altele decât
cele cu instrumente financiare
tranzac ionate pe pie e autorizate i
supravegheate de Comisia Na ional  a
Valorilor Mobiliare

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

18 Impozit pe veniturile din
lichidare/dizolvare f  lichidare a unei
persoane juridice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

19 Impozit pe veniturile din pensii Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

20 Impozit pe veniturile din premii i din
jocuri de noroc

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

21 Impozit pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

22 Impozit pe alte venituri ale persoanelor
fizice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

23 Impozit pe veniturile ob inute din România
de nereziden i -  persoanele fizice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare sau
conven iile de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state

24 Impozit pe veniturile ob inute din România
de nereziden i - persoanele juridice

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare sau
conven iile de evitare a dublei impuneri
încheiate de România cu alte state

25 rs minte de la persoanele juridice,
pentru persoanele cu handicap
neîncadrate

Legea nr.448/2006 privind protec ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare

26 Taxa de timbru social asupra valorii
autovehiculelor noi din import, cu
capacitate cilindric  de minimum 2000cm3

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.118/1999 privind înfiin area i utilizarea
Fondului na ional de solidaritate, cu
modific rile i complet rile ulterioare

27 Taxa de timbru social asupra jocurilor de
noroc

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.118/1999 privind înfiin area i utilizarea
Fondului na ional de solidaritate, cu
modific rile i complet rile ulterioare

28 Redeven e miniere Legea minelor nr.85/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

29 Redeven e  petroliere Legea petrolului nr.238/2004
30 Impozit pe profit scutit, conform art.38

alin.(1) din Codul fiscal
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare

31 Impozit pe profit scutit, conform art.38
alin.(8) din Codul fiscal

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare



Anexa
nr.2

Nomenclatorul obliga iilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor
sociale i fondurilor speciale, care se pl tesc in contul unic

 55.02. Disponibil al bugetelor asigur rilor sociale si fondurilor
speciale`, în curs de distribuire

Nr.
crt.

Denumire crean  fiscal Temei legal

1 Contribu ia individual  de asigur ri sociale
re inut  de la asigura i

Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii i alte drepturi de asigur ri
sociale, cu modific rile i complet rile
ulterioare, Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile
i indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, aprobat  prin Legea nr.399/2006
i Ordonan a Guvernului nr.86/2003, cu

modific rile i complet rile ulterioare
2 Contribu ia individual  de asigur ri pentru

omaj re inut  de la asigura i
Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigur rilor pentru omaj i stimularea
ocup rii for ei de munc , cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

3 Contribu ia pentru asigur ri sociale de
tate re inut  de la asigura i

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

4 Contribu ia de asigurare pentru accidente
de munc i boli profesionale datorat  de
angajator

Legea nr.346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli
profesionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare

5 Contribu ia de asigurare pentru accidente
de munc i boli profesionale pentru
omeri

Legea nr.346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munc i boli
profesionale, cu modific rile i complet rile
ulterioare i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare

6 Contribu ia de asigur ri sociale datorat  de
angajator

Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii i alte drepturi de asigur ri
sociale, cu modific rile i complet rile
ulterioare, Ordonan a de urgen  a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile
i indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, aprobat  prin Legea nr.399/2006
i Ordonan a Guvernului nr.86/2003, cu



modific rile i complet rile ulterioare
7 Contribu ia de asigur ri pentru omaj

datorat  de angajator
Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigur rilor pentru omaj i stimularea
ocup rii for ei de munc , cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

8 Contribu ia pentru asigur ri sociale de
tate datorat  de angajator

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

9 Contribu ia de asigur ri sociale datorat
pentru persoanele pentru care plata
drepturilor se suport  din bugetul
asigur rilor pentru omaj

Legea nr.19/2000 privind sistemul public
de pensii i alte drepturi de asigur ri
sociale, cu modific rile i   complet rile
ulterioare i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare

10 Contribu ia pentru  asigur ri sociale de
tate datorat  pentru persoanele pentru

care plata drepturilor se suport  din
bugetul asigur rilor pentru omaj

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

11 Contribu ia de asigur ri sociale de
tate, datorat  pentru persoanele care

se afl  în concediu medical, conform Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul

ii, cu modific rile i complet rile
ulterioare i alte deduceri conform
legisla iei specifice privind contribu iile
sociale

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Normele de aplicare a prevederilor Legii
nr.19/2000, cu modific rile i complet rile
ulterioare (anexa nr.1.2.)
Ordonan a Guvernului nr.86/2003, cu
modific rile i complet rile ulterioare

12 Contribu ia pentru  asigur ri sociale de
tate datorat  pentru persoanele care

satisfac serviciul militar în termen

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

13 Contribu ia pentru  asigur ri sociale de
tate datorat  pentru persoanele care

execut  o pedeaps  privativ  de libertate
sau se afl  în arest preventiv

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

14 Contribu ia individual  pentru asigur ri
sociale de s tate pentru persoanele
aflate în concediu pentru cre terea
copilului pân  la împlinirea vârstei de 2 ani
i în cazul copilului cu handicap pân  la

împlinirea de c tre copil a vârstei de 3 ani

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.148/2005 privind sus inerea familiei în
vederea cre terii copilului, cu modific rile
i complet rile ulterioare;

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare
Ordonan a Guvernului nr.86/2003, cu
modific rile i complet rile ulterioare

15 Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
de la persoanele juridice sau fizice care au
calitatea de angajator

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile i
indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, cu modific rile i complet rile
ulterioare, aprobat  prin Legea



nr.399/2006 i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare

16 Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
datorate de persoanele aflate în omaj

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile i
indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, cu modific rile i complet rile
ulterioare, aprobat  prin Legea
nr.399/2006 i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare

17 Contribu ia pentru  asigur ri sociale de
tate datorat  de pensionari pentru

veniturile din pensii care dep esc limita
supus  impozitului pe venit

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare i Ordonan a
Guvernului nr.86/2003, cu modific rile i
complet rile ulterioare

18 Contribu ia angajatorilor pentru Fondul de
garantare pentru plata crean elor salariale

Legea nr.200/2006 privind constituirea i
utilizarea Fondului de garantare pentru
plata crean elor salariale, cu modificarile i
complet rile ulterioare

19 Contribu ia pentru finan area unor cheltuieli
de s tate din activit i publicitare la
produsele din tutun i b uturi alcoolice

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare

20 Contribu ia pentru finan area unor cheltuieli
de s tate pentru produsele din tutun din
produc ia intern

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare

21 Contribu ia pentru finan area unor cheltuieli
de s tate pentru produsele din tutun din
achizi ii intracomunitare/import

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare

22 Contribu ia pentru finan area unor cheltuieli
de s tate pentru b uturile alcoolice din
produc ia intern

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare

23 Contribu ia pentru finan area unor cheltuieli
de s tate pentru b uturile alcoolice din
achizi ii intracomunitare/import

Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul s ii, cu modific rile i
complet rile ulterioare

24 Contribu ia pentru concedii i indemniza ii
datorate de persoanele aflate în
incapacitate de munc  din cauz  de
accident  de munc  sau boal
profesional

Ordonan a de urgen  a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile i
indemniza iile de asigur ri sociale de

tate, cu modific rile i complet rile
ulterioare, aprobat  prin Legea
nr.399/2006 i Ordonan a Guvernului
nr.86/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare


