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SUBIECT: PLATA ONLINE A 
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OPANAF nr. 2.011/2016  aprobă titpurile de creanțe fiscale pentru care plata 
se poate efectua cu ajutorul cardurilor bancare în sistem online. Aceste 
prevederi se aplică numai persoanelor fizice rezidente și nerezidente 
identificate fiscal prin codul numeric personal sau codul de identificare fiscală. 

Creanțele fiscale avute în vedere de acest ordin se clasifică în următoarele 
categorii: 

1. Impozit pe venit - pentru venituri din activități independente, din 
cedarea folosinței bunurilor, din investiții (dobânzi din străinătate, 
câștiguri din transferul titlurilor de valoare și aurului financiar), din 
salarii, din pensii din străinătate, din premii și jocuri de noroc, din 
drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și 
piscicultură, din alte surse. 

2. Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți persoane 
fizice - pentru venituri din dividende, dobânzi, redevențe, comisioane, 
activități sportive, remunerații primite de persoane juridice nerezidente 
în calitate de administrator, fondator, membru al CA al unei persoane 
juridice române, din premii și jocuri de noroc, din servicii prestate în 
România și în afara României, din lichidarea unei persoane juridice 
române. 

3. Accize - pentru vânzarea de alcool etilic și țigarete, pentru încasări în 
vamă pentru importul de produse alcoolice și intermediare, vinuri 
spumoase, băuturi spumoase fermentate și bere, țigarete. 

4. Contribuții de asigurări sociale - reținute de la asigurați sau datorate 
de angajatori, titulari de întreprinderi individuale, familiale, PFA, 
peersoane care realizează venituri din activități independente și din 
drepturi de proprietate intelectuală. 

5. Contribuții de asigurări sociale de sănătate - reținute de la asigurați 
sau datorate de angajatori (inclusiv pentru persoane aflate în concediu 
medical pentru incapacitate de muncă), persoane care realizează 
venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, 
investiții, premii și jocuri de noroc, persoane care nu realizează 
venituri conform art. 180 C.fisc, pentru concedii și indemnizații de la 
persoane fizice cu calitatea de angajator. 

6. Contribuții pentru șomaj - reținute de la angajați sau datorate de 
angajatori. 

7. TVA - pentru operațiuni interne. 
8. Amenzi, penalități, confiscări - pentru venituri din amenzi, amenzi 

judiciare, penbalități în cazul eșalonării la plată, penalități de 
nedeclarare. 

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 718/2008. 

CUPRINS 
Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1376/2016 privind 
tipurile de creanțe fiscale care pot 
fi plătite prinintermediul cardurilor 
bancare în sistem online prin 
intermediul Sistemului Național 
Electronic de Plăți, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 614 din 10 
august 2016   
*intrare în vigoare: 10 august 2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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