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ORDINUL nr. 131/2008 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind 
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

NOTA ACT: 
Emitent: presedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  Publicat in MOf: nr. 73 din 31 ianuarie 2008
Functie activa: modifica integral anexele la OpANAF 1294/2007 Functie pasiva: -
Cuprins: 4 articole, 2 anexe
Sumar continut: Ordinul stabileste impozitele, contribuţiile şi alte creanţe fiscale care se plătesc incepand cu 01 februarie 2008 într-un cont unic. 33 de impozite si taxe, si 25 
de contributii se platesc in contul unic, iar impozitele reglementate de Codul Fiscal care se platesc in contul unic sunt prevazute la urmatoarele articole: Art. 13 Art. 34 Art. 36 
Art. 93 Art. 111 Art. 57 Art. 58 Art. 52 Art. 67 Art. 70 Art. 77 Art. 77^1 Art. 79 Art. 115 Art. 116 Art. 103 Art. 110 Art. 215 Art. 217. 

TEXT ACT: - versiune initiala data 20-06-2008
Ordinul nr.  131/2008 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind 
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de 
contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se utilizează pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv 
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, începând cu data de 1 februarie 2008.

    ART. III
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii 
mijlocii, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale din subordine vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Chiţoiu
    Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
    Nr. 131.
    
    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL obligaţiilor 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"

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea creanţei fiscale              Temeiul legal
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Plăţi anticipate, în contul impozitului Art. 13 şi 34 din
     pe profit anual, datorate de societăţi  Legea nr. 571/2003 privind
     comerciale bancare, persoane juridice   Codul fiscal, cu modificările
     române, şi sucursalele din România ale  şi completările ulterioare
     băncilor, persoane juridice străine
________________________________________________________________________________
  2. Impozit pe profit datorat de persoane   Art. 13 şi 34 din
     juridice române, altele decât cele de   Legea nr. 571/2003, cu modificările
     la pct. 1                               şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
  3. Impozit pe profit din asociere datorat  Art. 13 lit. c) şi e) şi art. 34  
     de persoane fizice                      din Legea nr. 571/2003, cu
                                             modificările şi completările
                                             ulterioare
________________________________________________________________________________
  4. Impozit pe profit datorat de persoane   Art. 13 lit. b), c) şi d) şi art.
     juridice străine, altele decât cele de   34 din Legea nr. 571/2003, cu
     la pct. 1                               modificările şi completările
                                             ulterioare
________________________________________________________________________________
  5. Impozit pe dividende distribuite        Art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu
     persoanelor juridice                    modificările şi completările
                                             ulterioare
________________________________________________________________________________
  6. Impozit pe veniturile                   Art. 103 şi art. 110 alin. (2) din
     microîntreprinderilor                   Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
  7. Impozit pe veniturile                   Art. 93 şi 111 din
     microîntreprinderilor din asociere      Legea nr. 571/2003, cu modificările
     datorat de persoane fizice              şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
  8. Impozit la ţiţeiul din producţia        Art. 215 şi 217 din
     internă                                 Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
  9. Impozit pe veniturile din salarii       Art. 57, 58 şi 93 din
                                             Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 10. Impozit pe veniturile din drepturi de   Art. 52 şi 93 din
     proprietate intelectuală                Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 11. Impozit pe veniturile din activitatea   Art. 52 şi 93 din
     de expertiză contabilă şi tehnică,      Legea nr. 571/2003, cu modificările
     judiciară şi extrajudiciară             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________

              Salvează un copac. Citeste online. 
              Nu printa dacă nu este strict necesar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://codfiscal.net/
http://codfiscal.net/art-34-plata-impozitului/
http://codfiscal.net/art-217-declaratiile-de-impozit/
http://codfiscal.net/art-215-dispozitii-generale/
http://codfiscal.net/art-110-plata-impozitului-si-depunerea-declaratiilor-fiscale/
http://codfiscal.net/art-103-definitia-microintreprinderii/
http://codfiscal.net/art-116-retinerea-impozitului-din-veniturile-impozabile-obtinute-din-romania-de-nerezidenti/
http://codfiscal.net/art-115-venituri-impozabile-obtinute-din-romania/
http://codfiscal.net/art-79-calculul-impozitului-si-termenul-de-plata/
http://codfiscal.net/art-771-definirea-venitului-din-transferul-proprietatilor-imobiliare-din-patrimoniul-personal/
http://codfiscal.net/art-77-retinerea-impozitului-aferent-veniturilor-din-premii-si-din-jocuri-de-noroc/
http://codfiscal.net/art-70-retinerea-impozitului-din-venitul-din-pensii/
http://codfiscal.net/art-70-retinerea-impozitului-din-venitul-din-pensii/
http://codfiscal.net/art-52-retinerea-la-sursa-a-impozitului-reprezentand-plati-anticipate-pentru-unele-venituri-din-activitati-independente/
http://codfiscal.net/art-58-termen-de-plata-a-impozitului/
http://codfiscal.net/art-57-determinarea-impozitului-pe-venitul-din-salarii/
http://codfiscal.net/art-111-impozitarea-persoanelor-fizice-asociate-cu-o-microintreprindere/
http://codfiscal.net/art-93-obligatii-declarative-ale-platitorilor-de-venituri-cu-retinere-la-sursa/
http://codfiscal.net/art-36-declararea-si-retinerea-impozitului-pe-dividende/
http://codfiscal.net/art-34-plata-impozitului/
http://codfiscal.net/art-13-contribuabili/
http://codfiscal.net/art-217-declaratiile-de-impozit/
http://codfiscal.net/art-215-dispozitii-generale/
http://codfiscal.net/art-110-plata-impozitului-si-depunerea-declaratiilor-fiscale/
http://codfiscal.net/art-103-definitia-microintreprinderii/
http://codfiscal.net/art-93-obligatii-declarative-ale-platitorilor-de-venituri-cu-retinere-la-sursa/
http://codfiscal.net/art-52-retinerea-la-sursa-a-impozitului-reprezentand-plati-anticipate-pentru-unele-venituri-din-activitati-independente/
http://codfiscal.net/art-93-obligatii-declarative-ale-platitorilor-de-venituri-cu-retinere-la-sursa/
http://codfiscal.net/art-52-retinerea-la-sursa-a-impozitului-reprezentand-plati-anticipate-pentru-unele-venituri-din-activitati-independente/
http://codfiscal.net/art-93-obligatii-declarative-ale-platitorilor-de-venituri-cu-retinere-la-sursa/
http://codfiscal.net/art-58-termen-de-plata-a-impozitului/
http://codfiscal.net/art-57-determinarea-impozitului-pe-venitul-din-salarii/
http://codfiscal.net/art-111-impozitarea-persoanelor-fizice-asociate-cu-o-microintreprindere/
http://codfiscal.net/art-93-obligatii-declarative-ale-platitorilor-de-venituri-cu-retinere-la-sursa/
http://codfiscal.net/art-36-declararea-si-retinerea-impozitului-pe-dividende/
http://codfiscal.net/art-34-plata-impozitului/
http://codfiscal.net/art-13-contribuabili/
http://codfiscal.net/art-13-contribuabili/
http://codfiscal.net/art-34-plata-impozitului/
http://codfiscal.net/art-13-contribuabili/
http://codfiscal.net/art-34-plata-impozitului/
http://codfiscal.net/art-13-contribuabili/
http://www.copaculdehartie.ro/
http://codfiscal.net/


  pag.  2/5

CodFiscal  .net  

 12. Impozit pe veniturile din activităţi    Art. 52 şi 93 din
     desfăşurate în baza                     Legea nr. 571/2003, cu modificările
     contractelor/convenţiilor civile        şi completările ulterioare
     încheiate potrivit Codului civil
________________________________________________________________________________
 13. Impozit pe veniturile obţinute din      Art. 52 şi 93 din
     vânzarea bunurilor în regim de          Legea nr. 571/2003, cu modificările
     consignaţie şi din activităţi           şi completările ulterioare
     desfăşurate în baza contractelor de
     agent, comision sau mandat comercial
________________________________________________________________________________
 14. Impozit pe veniturile din dividende     Art. 67 şi 93 din
     distribuite persoanelor fizice          Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 15. Impozit pe veniturile din dobânzi       Art. 67 şi 93 din
                                             Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 16. Impozit pe câştigul din transferul      Art. 67 şi 93 din
     dreptului de proprietate asupra         Legea nr. 571/2003, cu modificările
     titlurilor de valoare                   şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 17. Impozit pe câştigul din operaţiuni de   Art. 67 şi 93 din
     vânzare-cumpărare de valută la termen,  Legea nr. 571/2003, cu modificările
     pe bază de contract, precum şi din      şi completările ulterioare
     orice alte operaţiuni de acest gen,
     altele decât cele cu instrumente
     financiare tranzacţionate pe pieţe
     autorizate şi supravegheate de Comisia
     Naţională a Valorilor Mobiliare
________________________________________________________________________________
 18. Impozit pe veniturile din lichidarea    Art. 67 şi 93 din
     unei persoane juridice                  Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 19. Impozit pe veniturile din pensii        Art. 70 şi 93 din
                                             Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 20. Impozit pe veniturile din premii şi     Art. 77 şi 93 din
     din jocuri de noroc                     Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 21. Impozit pe veniturile din transferul    Art. 77^1 şi 93 din
     proprietăţilor imobiliare din           Legea nr. 571/2003, cu modificările
     patrimoniul personal                    şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 22. Impozit pe alte venituri ale            Art. 79 şi 93 din
     persoanelor fizice                      Legea nr. 571/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 23. Impozit pe veniturile obţinute din      Art. 115 şi 116 din
     România de nerezidenţi - persoane       Legea nr. 571/2003, cu modificările
     fizice                                  şi completările ulterioare, sau
                                             convenţiile de evitare a dublei
                                             impuneri încheiate de România cu
                                             alte state
________________________________________________________________________________
 24. Impozit pe veniturile obţinute din      Art. 115 şi 116 din
     România de nerezidenţi - persoane       Legea nr. 571/2003, cu modificările
     juridice                                şi completările ulterioare, sau
                                             convenţiile de evitare a dublei
                                             impuneri încheiate de România cu
                                             alte state
________________________________________________________________________________
 25. Vărsăminte de la persoanele juridice,   Legea nr. 448/2006 privind
     pentru persoanele cu handicap           protecţia şi promovarea drepturilor
     neîncadrate                             persoanelor cu handicap,
                                             republicată
________________________________________________________________________________
 26. Taxa pe jocuri de noroc datorată        Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     lunar, pe perioada de valabilitate a    nr. 69/1998 privind regimul de
     licenţei de exploatare a jocurilor de   autorizare a activităţilor din
     noroc                                   domeniul jocurilor de noroc,
                                             aprobată cu modificări şi
                                             completări prin Legea nr. 166/1999,
                                             cu modificările şi completările
                                             ulterioare
____________________________________________
 27. Taxa pe jocuri de noroc regularizată
     periodic, în funcţie de realizări,
     datorată pentru perioada de raportare
________________________________________________________________________________
 28. Taxa de timbru social asupra jocurilor  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     de noroc                                nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi
                                             utilizarea Fondului naţional de
                                             solidaritate, aprobată cu
                                             modificări şi completări prin
                                             Legea nr. 366/2001, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 29. Taxa pe activitatea de prospecţiune,    Legea minelor nr. 85/2003, cu
     explorare şi exploatare a resurselor    modificările şi completările
     minerale                                ulterioare
________________________________________________________________________________
 30. Redevenţe miniere                       Legea nr. 85/2003, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________
 31. Redevenţe petroliere                    Legea petrolului nr. 238/2004, cu
                                             modificările şi completările
                                             ulterioare
________________________________________________________________________________
 32. Vărsăminte din profitul net al          Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001
     regiilor autonome, societăţilor şi      privind repartizarea profitului la
     companiilor naţionale                   societăţile naţionale, companiile
                                             naţionale şi societăţile comerciale
                                             cu capital integral sau majoritar
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                                             de stat, precum şi la regiile
                                             autonome, aprobată cu modificări
                                             prin Legea nr. 769/2001, cu
                                             modificările şi completările
                                             ulterioare
________________________________________________________________________________
 33. Taxa de timbru social asupra valorii    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     autovehiculelor noi din import, cu      nr. 118/1999, aprobată cu
     capacitate cilindrică de minimum        modificări şi completări prin
     2.000 cm^3                              Legea nr. 366/2001, cu modificările
                                             şi completările ulterioare
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.294/2007)

NOMENCLATORUL obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale 
şi fondurilor speciale, în curs de distribuire"

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea creanţei fiscale              Temeiul legal
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Contribuţia individuală de   Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
     asigurări sociale reţinută   de pensii şi alte drepturi de asigurări
     de la asiguraţi              sociale, cu modificările şi completările
                                  ulterioare,
                                  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
                                  privind concediile şi indemnizaţiile de
                                  asigurări sociale de sănătate, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 399/2006, cu modificările
                                  ulterioare, şi
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind
                                  unele reglementări în domeniul financiar,
                                  aprobată cu modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
  2. Contribuţia de asigurări     Legea nr. 19/2000, cu modificările şi
     sociale datorată pentru      completările ulterioare, şi
     persoanele pentru care       Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     plata drepturilor se         modificări şi completări prin
     suportă din bugetul          Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     asigurărilor pentru şomaj
________________________________________________________________________________
  3. Contribuţia de asigurare     Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
     pentru accidente de muncă    accidente de muncă şi boli profesionale, cu
     şi boli profesionale pentru  modificările şi completările ulterioare, şi
     şomeri                       Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
  4. Contribuţia de asigurări     Legea nr. 19/2000, cu modificările şi
     sociale datorată de          completările ulterioare, Ordonanţa
     angajator                    de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată
                                  cu modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 399/2006, cu modificările
                                  ulterioare, şi
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
  5. Contribuţia de asigurare     Legea nr. 346/2002, cu modificările şi
     pentru accidente de muncă    completările ulterioare, şi
     şi boli profesionale         Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     datorată de angajator        modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
  6. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
     asigurări sociale de         sănătăţii, cu modificările şi completările
     sănătate reţinută            ulterioare, şi
     de la asiguraţi              Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
  7. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     asigurări sociale de         completările ulterioare, şi
     sănătate datorată pentru     Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003,
     persoanele pentru care       aprobată cu modificări şi completări prin
     plata drepturilor se         Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     suportă din bugetul
     asigurărilor pentru şomaj
________________________________________________________________________________
  8. Contribuţia de asigurări     Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     sociale de sănătate          completările ulterioare; Normele de aplicare a
     datorată pentru persoanele   prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
     care se află în concediu     sistemul public de pensii şi alte drepturi de
     medical pentru incapacitate  asigurări sociale, cu modificările şi
     de muncă din cauza unui      completările ulterioare, aprobate prin
     accident de muncă sau a      Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii
     unei boli profesionale,      sociale nr. 340/2001, cu modificările şi
     conform Legii nr. 95/2006,   completările ulterioare;
     cu modificările şi           Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     completările ulterioare,     modificări şi completări prin
     şi alte deduceri conform     Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     legislaţiei specifice
     privind contribuţiile
     sociale
________________________________________________________________________________
  9. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     asigurări sociale de         completările ulterioare, şi
     sănătate datorată de         Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     pensionari pentru            modificări şi completări prin
     veniturile din pensii care   Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     depăşesc limita supusă
     impozitului pe venit
________________________________________________________________________________
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 10. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     asigurări sociale de         completările ulterioare, şi
     sănătate datorată pentru     Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     persoanele care satisfac     modificări şi completări prin
     serviciul militar în termen  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 11. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     asigurări sociale de         completările ulterioare, şi
     sănătate datorată pentru     Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     persoanele care execută o    modificări şi completări prin
     pedeapsă privativă de        Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     libertate sau se află în
     arest preventiv
________________________________________________________________________________
 12. Contribuţia individuală      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
     pentru asigurări sociale de  privind susţinerea familiei în vederea
     sănătate pentru persoanele   creşterii copilului, cu modificările şi
     aflate în concediu pentru    completările ulterioare, aprobată cu
     creşterea copilului până la  modificări prin Legea nr. 7/2007,
     împlinirea vârstei de 2 ani  Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     şi, în cazul copilului cu    completările ulterioare, şi
     handicap, până la            Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     împlinirea de către copil    modificări şi completări prin
     a vârstei de 3 ani           Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 13. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     asigurări sociale de         completările ulterioare, şi
     sănătate datorată de         Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     angajator                    modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 14. Contribuţia pentru concedii  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     şi indemnizaţii datorată de  nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
     persoanele aflate în         completări prin Legea nr. 399/2006, cu
     incapacitate de muncă din    modificările ulterioare, şi
     cauza unui accident de       Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
     muncă sau a unei boli        modificări şi completări prin
     profesionale, suportată de   Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     către angajator
________________________________________________________________________________
 15. Contribuţia pentru concedii  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     şi indemnizaţii datorată de  nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
     persoanele aflate în         completări prin Legea nr. 399/2006, cu
     incapacitate de muncă din    modificările ulterioare, şi
     cauza unui accident de       Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată
     muncă sau a unei boli        cu modificări şi completări prin
     profesionale, suportată din  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
     fondul de asigurare pentru
     accidente de muncă şi boli
     profesionale constituit în
     condiţiile legii
________________________________________________________________________________
 16. Contribuţia pentru concedii  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     şi indemnizaţii datorată de  nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
     persoanele aflate în şomaj   completări prin Legea nr. 399/2006, cu
                                  modificările ulterioare, şi
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată
                                  cu modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 17. Contribuţia pentru concedii  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
     şi indemnizaţii datorată de  nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
     persoanele juridice sau      completări prin Legea nr. 399/2006, cu
     fizice care au calitatea de  modificările ulterioare, şi
     angajator                    Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 18. Contribuţia individuală de   Legea nr. 76/2002 privind sistemul
     asigurări pentru şomaj       asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
     reţinută de la asiguraţi     ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
                                  completările ulterioare, şi
                                  Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 19. Contribuţia de asigurări     Legea nr. 76/2002, cu modificările şi
     pentru şomaj datorată de     completările ulterioare, şi
     angajator                    Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu
                                  modificări şi completări prin
                                  Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
________________________________________________________________________________
 20. Contribuţia angajatorilor    Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi
     la Fondul de garantare       utilizarea Fondului de garantare pentru plata
     pentru plata creanţelor      creanţelor salariale, cu modificările
     salariale                    ulterioare
________________________________________________________________________________
 21. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
     finanţarea unor cheltuieli   completările ulterioare
     de sănătate din activităţi
     publicitare la produsele
     din tutun şi băuturi
     alcoolice
________________________________________________________________________________
 22. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările
     finanţarea unor cheltuieli   şi completările ulterioare
     de sănătate pentru
     produsele din tutun din
     producţia internă
________________________________________________________________________________
 23. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările
     finanţarea unor cheltuieli   şi completările ulterioare
     de sănătate pentru
     produsele din tutun din
     achiziţii
     intracomunitare/import
________________________________________________________________________________
 24. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările
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     finanţarea unor cheltuieli   şi completările ulterioare
     de sănătate pentru
     băuturile alcoolice din
     producţia internă
________________________________________________________________________________
 25. Contribuţia pentru           Legea nr. 95/2006, cu modificările
     finanţarea unor cheltuieli   şi completările ulterioare
     de sănătate pentru
     băuturile alcoolice din
     achiziţii
     intracomunitare/import
________________________________________________________________________________

                              ---------------
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