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Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte
normative în vigoare, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice,
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac
următoarele modificări şi completări:
1.

Conform prevederilor art.V, alin.(1) din OUG nr.125/2011,

privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,

1

„începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a
contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la
cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală”.
În vederea evidenţierii distincte a sumelor încasate din contribuţii de
asigurări sociale administrate de ANAF începând cu data de 1 iulie 2012 în
clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, se fac următoarele modificări:
1.1. În Clasificaţia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat,
la capitolul „Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.03, se introduce subcapitolul
„Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care
realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri
fără personalitate juridică”, cod 21.03.12, iar subcapitolul „Contributia altor
persoane asigurate”, cod 21.03.04 se va redenumi în „Contribuţii de
asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de
asigurare”.
1.2. În Clasificaţia veniturilor bugetului fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, la capitolul „Contribuţiile asiguraţilor”, cod
21.05, paragraful „Contribuţia datorată de alte persoane asigurate” cod
21.05.03.02 se va redenumi în „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi
alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri*)” 1acelaşi cod.
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Detalierea se face numai în execuţie
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*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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