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     Vă comunicăm că, potrivit art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, asupra veniturilor de naturǎ 

profesionalǎ, altele decât cele salariale, se datoreazǎ contribuţiile  individuale de 

asigurǎri sociale, asigurǎri sociale de sǎnǎtate şi asigurǎri de şomaj. 

În vederea înregistrǎrii contribuţiilor datorate de persoanele fizice care 

realizeazǎ venituri de naturǎ profesionalǎ, altele decât cele salariale, pentru care 

se datoreazǎ contribuţia individualǎ de asigurari sociale, contribuţia individualǎ la 

bugetul asigurǎrilor pentru şomaj şi respectiv contribuţia de asigurǎri sociale de 

sǎnǎtate, conform art. III, alin. (2) din OUG nr.58/2010, în clasificaţia indicatorilor 

privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1954/2005, se fac următoarele modificări: 

Ministerul Finanţelor Publice 
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1. La partea de venituri a „Clasificaţiei indicatorilor privind bugetul 
asigurǎrilor sociale de stat”, la capitolul „Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.03, 

se introduce  subcapitolul „Contribuţii de asigurǎri sociale de la persoane care 

realizeazǎ venituri de naturǎ profesionalǎ cu caracter ocazional”, cod 21.03.09. 

2. La partea de venituri a „Clasificaţiei indicatorilor privind bugetul 
asigurǎrilor pentru şomaj”, la capitolul „Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.04, se 

introduce  subcapitolul „Contribuţii de asigurǎri pentru şomaj de la persoane care 

realizeazǎ venituri de naturǎ profesionalǎ cu caracter ocazional”, cod 21.04.09. 

3. La partea de venituri a „Clasificaţiei indicatorilor privind bugetul 
fondului naţional unic de asigurǎri sociale de sǎnǎtate”, la capitolul 

„Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.05, se introduce  subcapitolul „Contribuţii de 

asigurǎri sociale de sǎnǎtate de la persoane care realizeazǎ venituri de naturǎ 

profesionalǎ cu caracter ocazional”, cod 21.05.09. 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 
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