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Precizări referitoare la plata în cont unic a obligațiilor fiscale 
 datorate de persoanele fizice- contribuabili 

 
 Prin OPANAF 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se 
plătesc în  contul unic de contribuabili persoane fizice , publicat în Monitorul Oficial nr. 
1006/28.11.2018, s-au stabilit obligaţiile fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili 
persoane fizice , după cum urmează: 
 

    

 Nr. 
crt. Denumirea obligaţiei fiscale Temeiul legal 

 1 Impozit pe venit aferent declaraţiei 
unice 

Art. 1201 şi art. 123 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 2 Contribuţii de asigurări sociale aferente 
declaraţiei unice 

Art. 151 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 3 Contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate aferente declaraţiei unice 

Art. 174 alin. (20) şi art. 182 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul 
unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale a fost aprobată prin OPANAF 2937/2018 , publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1005/27.11. 2018, cu principalele prevederi: 
 
 Obligaţiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate 
până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente 
aferente fiecărei surse de venit.   
 
  Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile 
estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic şi se distribuie de 
organul fiscal central potrivit metodologiei din prezentul ordin. 
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 Plata obligaţiilor fiscale care se plătesc de contribuabili persoane fizice în contul unic, 
aprobate prin ordin al preşedintelui ANAF, se efectuează prin utilizarea unui ordin de plată 
pentru Trezoreria Statului.   
 
 Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice, denumiţi în continuare 
contribuabili, aprobate prin OPANAF 2936/2018, declarate de către aceştia prin Declarația 
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii (DU), se plătesc în contul unic 
de disponibil 55.04 "Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de 
persoanele fizice în curs de distribuire", denumit în continuare contul unic, deschis pe codul 
numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei 
Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor 
fiscale datorate de aceştia.   
 
 Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal 
central competent, proporţional cu obligaţiile fiscale de plată, respectiv cu obligaţiile fiscale 
înregistrate în declaraţia unică în conturile 20.A.03.51.00 "Impozit pe venit aferent declaraţiei 
unice", 22.A.21.48.00 "Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice" şi 
26.A.21.49.00 "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice", cu 
excepţia contribuabililor care beneficiază de înlesniri la plată.   
   
 Pentru contribuabilii care au depus DU şi şi-au aplicat bonificaţia prevăzută de lege 
prin această declaraţie, sumele aferente plăţilor efectuate de către aceştia, după data de 23 
martie 2018 şi până la data 31 decembrie 2018, în conturile bugetare existente aferente 
fiecărei surse de venit şi neutilizate la stingerea obligaţiilor fiscale se transferă după data de 
30 iunie 2019 de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile prevăzute mai sus, 
corespunzătoare bugetului în care au fost efectuate plăţile, în limita obligaţiilor fiscale de plată 
înscrise în DU şi rămase nedistribuite, pe baza unui fişier informatic transmis de organul fiscal 
central competent.  
 
 Pentru obligaţiile fiscale individualizate DU rămase nestinse după efectuarea acţiunilor 
prevăzute la alineatul precedent, executarea silită începe după data de 15 iulie 2019.  
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