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OpANAF nr. 1985 din 2022 privind completarea anexei la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale 
care se plătesc în contul unic. Monitorul nr. 1080 din 09.11.2022 
 

Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 146 alin. (59), art. 155 alin. (1) 
lit. a1), art. 168 alin. (61) şi (71) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al 
Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 743.061 din data de 
31.10.2022 ,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite 
următorul ordin: 
Articolul I 
Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se 
plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
544 din 29 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
1. După poziţia 35 se introduce o nouă poziţie, poziţia 351, cu următorul 

cuprins: 

„351 
contribuţia de asigurări sociale 
suportată de angajatorul/plătitorul de 
venit, după caz 

art. 2 alin. (2) şi art. 146 alin. (59) 
din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare“ 

2. După poziţia 40 se introduce o nouă poziţie, poziţia 401, cu următorul 
cuprins: 

„401 

contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate suportată de 
angajatorul/plătitorul de venit, după caz  

art. 2 alin. (2) şi art. 168 alin. (61) 
din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare“ 

3. După poziţia 47 se introduce o nouă poziţie, poziţia 48, cu următorul 
cuprins:  
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„48 

contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice, 
pensionari, care realizează venituri din 
pensii, pentru partea de venituri care 
depăşeşte suma lunară de 4.000 lei 

art. 2 alin. (2) şi art. 155 alin. (1) lit. 
a1) şi art. 168 alin. (71) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare“ 

Articolul II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 
Lucian-Ovidiu Heiuş 
Bucureşti,  
7 noiembrie 2022. 
Nr. 1.985. 
 


