
 
8

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomenclator 3 – Obligatii de plata la BS si BASFS  

Nr. 
Cr. 

Valoare Cod bugetar Explicatie Data 
modificarii 

1 602 20470101XX Impozit pe veniturile din salarii  

2 412 5502XXXXXX Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati  

3 413 5502XXXXXX Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care 
plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj 

 

4 418 5502XXXXXX Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale pentru someri 

 

5 411 5502XXXXXX Contributia de asigurari sociale datorata de angajator  

6 416 5502XXXXXX Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli 
profesionale datorata de angajator 

 

7 432 5502XXXXXX Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la 
asigurati 

 

8 433 5502XXXXXX Contributia pentru  asigurari sociale de sanatate datorata pentru 
persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul 
asigurarilor pentru somaj 

 

9 438 5502XXXXXX Contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajator 
pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate 
de munca din cauza de accident  de munca sau boala profesionala, 
conform Legii nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si 
alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale 

 

10 441 5502XXXXXX Contributia pentru  asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari 
pentru veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului 
pe venit 
Contribuţia pentru  asigurări sociale de sănătate datorată de 
pensionari pentru partea de venit care depăşeşte plafonul prevăzut de 
lege 

19.07.12 
01.10.17 

11 435 5502XXXXXX Contributia pentru  asigurari sociale de sanatate datorata pentru 
persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla 
in arest preventiv 

 

12 437 5502XXXXXX Contributia individuala pentru asigurari sociale de sanatate pentru 
persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la 
implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la 

19.07.12 
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implinirea de catre copil a varstei de 3 ani 
Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea 
copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se 
află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap 
cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani 

13 431 5502XXXXXX Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de angajator  

14 
 

442 5502XXXXXX Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele 
aflate in incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau 
boala profesionala, suportata de catre angajator 

 

15 443 5502XXXXXX Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele 
aflate in incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau 
boala profesionala, suportata din fondul de asigurare pentru accidente 
de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii 

 

14 440 5502XXXXXX Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele 
aflate in somaj 

 

15 439 5502XXXXXX Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice 
sau fizice care au calitatea de angajator 

 

16 422 5502XXXXXX Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la 
asigurati 

 

17 421 5502XXXXXX Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator  

18 423 5502XXXXXX Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor 
salariale 

 

19 444 5502XXXXXX Contributia pentru  asigurari sociale de sanatate datorata pentru 
persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor 
social, potrivit Legii nr.416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 

20 445 5502XXXXXX Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care 
sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane 
si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii 

 

21 446 5502XXXXXX Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele care se 
afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Codul 
penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere 
a executarii pedepsei privative de libertate 

 

22 447 5502XXXXXX Contributia individuala de sanatate datorata pentru personalul 
monahal al cultelor recunoscute 

 

23 449 5502XXXXXX Contributia individuala de sanatate datorata pentru persoanele, 
cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o 
perioada de cel mult 12 luni 

 

24 448 5502XXXXXX Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator 
pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate 
de muncă, urmare unui accident de muncă sau boală profesională 
suportată din FAAMBP, conform Legii nr.95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 

25 419 5502XXXXXX Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care 
realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de 
natura salariala 

Desfiintata 
din 07.2012 
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26 424 5502XXXXXX Contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de 
persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele 
decat cele de natura salariala 

Desfiintata 
din 07.2012 

27 607 20470101XX Impozit pe veniturile din pensii 01.10.17 
28 611 20470101XX 

 
Impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite 
potrivit art.7 alin.(1) pct.13^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală 

19.07.12 

29 616 20470101XX 
 

Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în 
baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil 
Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, 
precum şi a contractelor de agent 

19.07.12 
01.10.17 

30 451 5502XXXXXX  Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele 
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală  

19.07.12 

31 461 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală 

19.07.12 

32 462 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, 
precum şi a contractelor de agent 

19.07.12 
01.10.17 

33 452 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, 
precum şi a contractelor de agent 

19.07.12 
01.10.17 

34 453 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care 
realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, 
judiciară şi extrajudiciară 

19.07.12 
01.10.17 

35 463 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate care realizează 
venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi 
extrajudiciară 

19.07.12 
01.10.17 

36 464 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o 
persoană juridică contribuabil, potrivit titlului III din Codul Fiscal, 

19.07.12 
01.10.17 

37 465 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate  datorată de  
persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a 
impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică prevăzute 
la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal    

19.07.12 
01.10.17 

38 466 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate  datorată de  
persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a 
impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) 
din Codul Fiscal 

19.07.12 
Desfiintat 
01.07.13 

39 615 20470101XX Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, 

judiciară şi extrajudiciară 
19.07.12 
01.10.17 

40 122 
623 

20470101XX Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană 

juridică contribuabil, potrivit titlului III  
19.07.12 
01.10.2017 

41 613 20470101XX Impozit aferent veniturilor din activităţi agricole potrivit prevederilor 19.07.12 
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art. 71 lit. d) din Codul Fiscal.  Desfiintat 
01.07.13 

42 469 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată 

de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor 

agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit  

01.01.2014 

43 619 20470101XX Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole  01.01.2014 

44 471 5502XXXXXX Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de 
persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o 
persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Codul Fiscal, 

 

45 622 20470101XX Impozit  pe venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică 

contribuabil, potrivit titlului II din Codul Fiscal, 

 

 
 
Nomenclator 4 - Subventii, scutiri si reduceri 

Valoare Explicatie  

 1 Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 2 Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art.80 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

 3 Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare  

 4 Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator conform art.85 alin. (1) din Legea nr. 
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 5 Subventii cf.art.7 alin.(3) din OUG 58/2001 20.08.12 
 6 Subvenţii conform art. 93^4 şi 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare (sau subvenţii conform art.8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, pentru angajatorii care mai pot beneficia, în 
condiţiile legii, de aceste subvenţii) 

 

 7 Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator conform art. 93 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

 8 Subventii cf.art.17 alin.(1) lit.a)  din Legea 279/ 2005 
Subventii cf.art.15 alin.(1) din Legea 279/ 2005 
Subvenţii conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, 
republicată 

20.08.12 
01.01.14 

 9 Subventii cf.art.17 alin.(1) lit.b)  din Legea 279/ 2005 20.08.12 
10 Subventii cf.art.1 din Legea 72/ 2007  

11 Subvenţii conform art. 28 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii 
de învăţământ superior, cu modificările ulterioare 

     Atentie ! Dupa aparitia OPANAF cu modificarea ‚Nomenclator 4 - Subventii, 

scutiri si reduceri’  in M.OF,  aceasta subventie va putea fi raportata si retroactiv 

(in declaratii rectificative), incepand cu 03.2014 . 
 

18.11.14 
01.03.15 

 
 
 
 


