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1. Ordinul președintelui ANAF nr. 451/2019 privind completarea
Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor
reprezentând contribuție asigurătorie de muncă plătite de
contribuabili în contul distinct și de stingere a acestora
2. Ordinul președintelui ANAF nr. 452/2019 privind completarea anexei
la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care
se plătesc în contul unic
intrare in vigoare: 27 februarie 2019

1. OPANAF nr. 451/2019

2. OPANAF nr. 452/2019

Acest ordin aduce completări OPANAF nr. 1.281/2018 cu
referire la contribuția asigurătorie de muncă (CAM) datorată
de angajatorii ce activează în domeniul construcțiilor conform
art. 60 pct. 5 C.fisc.

Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic
se completează cu următoarele poziții:

Astfel, CAM se încasează în contul de venituri ale bugetului
de stat 20.A.47.06.00 ''Sume din contribuția asigurătorie
pentru muncă în curs de distribuire datorată de angajatorii din
sectorul construcțiilor''. Aceste sume se distribuie integral la
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (în
contul 28.A.20.11.00).
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taxa pe activele financiare (conform art. 86 alin. (1) și art.
88 din OUG nr. 114/2018)
contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele
care realizează venituri din salarii din domeniul
construcțiilor (conform art. 1381 alin. (1) și art. 146 alin.
(3) C.fisc).

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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