
PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DECLARATE PRIN DECLARATIA 112
in Monitorul Oficial nr.103 din 9 februarie 2011, a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1.080
din 7 februarie 2011, pentru modificarea Ordinului Presedintelui ANAF nr. 1.294 din 2007, privind
impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un
cont unic. 
  
  Obligatiile fiscale declarate in Declaratia unica privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - Formularul 112 se achita prin
utilizarea a doua ordine de plata pentru trezoreria statului, astfel: Prin virarea in contul unic 20.47.01.01.
"Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de
distribuire�h, a impozitelor pe venit prevazute in Anexa 2 la HG nr. 1397/2010, la urmatoarele pozitii: -
impozit pe veniturile din salarii, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de
autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 din Codul fiscal, impozit pe veniturile rezultate din
activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil; fie
prin virarea in contul unic 55.02 : "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in
curs de distribuire�h, a celorlalte obligatii fiscale reprezentand contributii sociale prevazute in Anexa nr.
2 la HG nr. 1397/2010. 
  
  Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, aferente lunii
ianuarie 2011, cu termen de plata pana la 25 februarie 2011, se efectueaza de catre contribuabil la unitatea
de trezorerie si contabilitate publica la care acesta este arondat. Pe documentul de plata contribuabilul va
inscrie in mod obligatoriu codul de identificare fiscala si denumirea sa. 
  
  BIROUL DE PRESĂ AL DGFP SIBIU 
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