PARTEA

Anul IX Ñ Nr. 394

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 31 decembrie 1997

SUMAR
Nr.
930.
931.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Hotãrâre privind reducerea cu caracter temporar a taxelor vamale la importul unor produse agricole originare din Uniunea Europeanã....................
Ñ Hotãrâre privind nivelul taxei vamale aplicat la
importul în România de anumite sortimente de vinuri
originare din Uniunea Europeanã (UE), în cadrul
contingentului tarifar prevãzut pentru anul 1998 ....

HOTÃRÂRI

ALE

Nr.

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

1Ð12

13

2.288. Ñ Ordin al ministrului finanþelor, al ministrului de
stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale ºi al ministrului sãnãtãþii pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului iniþial de asigurãri
sociale de sãnãtate în anul 1998............................

GUVERNULUI

14Ð16

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reducerea cu caracter temporar a taxelor vamale
la importul unor produse agricole originare din Uniunea Europeanã
În temeiul prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
având în vedere aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda ºi Regatului Suediei la Uniunea Europeanã, precum ºi rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, taxele vamale, aplicabile pe o bazã erga
omnes pentru anul 1998, se reduc, cu caracter temporar,
la importul în România pentru unele produse agricole originare din Uniunea Europeanã.

(2) Nivelul taxelor vamale, contingentele tarifare convenite ºi produsele pentru care s-au operat reducerile menþionate la alin. (1) sunt prevãzute în anexele nr. I ºi II,
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre are valabilitate pânã la
31 decembrie 1998 inclusiv.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul industriei ºi comerþului,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 930.

p. Ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Alexandru Ioan Herlea
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ANEXA Nr. I
TAXELE VAMALE

aplicabile la importul în România al unor produse agricole de bazã, originare
din Uniunea Europeanã
Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului
(1)

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

0101.11.00

Cai vii, reproducãtori de rasã purã

2,3

nelimitat

0102.10.10
0102.10.30
0102.10.90

Bovine vii, reproducãtori de rasã purã

2,3

nelimitat

ex 0102.90.41
ex 0102.90.49
0102.90.51
0102.90.59

Juninci (care nu au fãtat niciodatã) cu
o greutate depãºind 220 kg

18,8

nelimitat

0103.10.00

Animale vii din specia porcinã, reproducãtori de rasã purã

2,3

nelimitat

0104.10.10
0104.20.10

Ovine ºi caprine vii, reproducãtori de
rasã purã

2,3

nelimitat

0210.90.90

Fãinuri ºi pudre comestibile din carne
ºi organe

18,8

nelimitat

0402.10.19
0402.21.11
0402.21.19
0402.21.91

Lapte ºi smântânã, praf sau sub alte
forme solide

15
18,8
18,8
18,8

1.500

0403.10.11
0403.10.13
0403.10.19
0403.10.31
0403.10.33
0403.10.39

Iaurturi nearomatizate, fãrã adaos de
fructe sau de cacao

18,8

nelimitat

0403.90.11
0403.90.13
0403.90.19
0403.90.31
0403.90.33
0403.90.39
0403.90.51
0403.90.53
0403.90.59
0403.90.61
0403.90.63
0403.90.69

Lapte bãtut, lapte prins ºi smântânã,
chefir ºi alte sorturi de lapte ºi smântânã fermentate sau acidulate, chiar
concentrate, nearomatizate ºi fãrã adaos
de fructe sau de cacao

18,8

nelimitat

0404.10.02
0404.10.04
0404.10.06
0404.10.12
0404.10.14
0404.10.16

Zer, pudrã sau sub alte forme solide,
fãrã adaos de zahãr sau alþi îndulcitori
(edulcoranþi)

18,8

nelimitat

0405.10
0405.90

Unt ºi alte derivate grase din lapte

18,8

1.900

04.06

Brânzeturi ºi caºuri

15

1.400

0601.10

Bulbi, tuberculi, cepe, rãdãcini tuberoase,
grife ºi rizomi, în repaus vegetativ

18,8

nelimitat

0602.10
0602.30.00
0602.90.10

Butaºi nerãdãcinoºi ºi altoi
Rododendroni ºi azalee
Spori de ciuperci

15

nelimitat
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Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului
(1)

3

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

0701.90.51
0701.90.59
0701.90.90

Cartofi, proaspeþi sau refrigeraþi, alþii
decât cei pentru sãmânþã sau alþii decât
cei destinaþi fabricãrii amidonului

18,8

20.000

0709.10
0709.20.00

Anghinare, proaspãtã sau refrigeratã
Sparanghel, proaspãt sau refrigerat

18,8

nelimitat

0709.90.39

Mãsline, destinate producþiei de ulei

18,8

nelimitat

0710.80.10

Mãsline congelate

18,8

nelimitat

0801.11.00
0801.19.00
0801.21.00
0801.22.00
0801.31.00
0801.32.00

Nuci de cocos

18,8

nelimitat

Nuci de Brazilia
Nuci de Cajou

0802.11
0802.12

Migdale

18,8

nelimitat

0802.21.00
0802.22.00

Alune

18,8

nelimitat

0802.50.00
0802.90.30

Fistic
Nuci de Arec (sau de Betel) ºi nuci de
Cola
Seminþe de pin dulce
Nuci macadamia
Alte fructe în coajã

18,8

nelimitat

Banane, proaspete sau uscate, de la
1 noiembrie la 30 aprilie

15

nelimitat

Curmale
Smochine
Ananas
Avocado, de la
1 decembrie la 31 mai
Guava, mango ºi mangustan

18,8
15
15
18,8
18,8
18,8

nelimitat

ex 0805.10.10
ex 0805.10.30
ex 0805.10.50

Portocale dulci, proaspete, de la
16 octombrie la 31 martie

15

nelimitat

ex 0805.20

Mandarine (inclusiv tangerine ºi satsumas);
clementine, wilkings ºi hibrizi similari de
citrice, de la 1 noiembrie la 30 aprilie
Lãmâi
Grepfrut, de la
1 noiembrie la 30 aprilie
Alte citrice, de la 1 noiembrie la 30 aprilie

15

18,8
15
15
15(2)

0806.20

Struguri uscaþi

18,8

nelimitat

0807.20.00

Papaya (fructul arborelui de pepene)

18,8

nelimitat

ex 0810.50.10
ex 0810.50.20
ex 0810.50.30

Kiwi, de la 1 noiembrie la 30 aprilie

15(2)
15(2)
18,8

nelimitat

0802.90.50
0802.90.60
0802.90.85
ex 0803.00
0804.10.00
0804.20
0804.30.00
0804.40.20
0804.40.95
0804.50.00

0805.30
0805.40.20
0805.40.95
ex 0805.90.00
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Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

Tamarine, fructe de Cajou, fructele
arborelui Jack, litchi ºi sapotile, de la
1 noiembrie la 30 aprilie
Fructele pasiunii, carambola ºi pitahaya,
de la 1 noiembrie la 30 aprilie
Altele, de la 1 noiembrie la 30 aprilie

15(2)

nelimitat

15

nelimitat

0813.40.95

Papaya uscatã
Tamarine uscate
Mere de Cajou, litchi, fructele arborelui
Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola
ºi pitahaya
Alte fructe uscate

0901.21.00

Cafea prãjitã, nedecofeinizatã

18,8

nelimitat

Poziþia
tarifarã

ex 0810.90.30
ex 0810.90.40
ex 0810.90.85
0813.40.50
0813.40.60
0813.40.70

ex 1001.10.00

Denumirea produsului
(1)

Grâu dur, de sãmânþã

exceptat (2)

nelimitat

1001.90.91
1001.90.99

Grâu moale ºi meslin

18,8

125.000

1002.00.00

Secarã

18,8

30.000

1003.00.10
1003.00.90

Orz, de sãmânþã
Orz, altul decât de sãmânþã

18,8

11.118
55.882

1005.10.11

2,3

1.000

1005.10.15

Porumb de sãmânþã, hibrizi dubli ºi
încruciºaþi
Porumb de sãmânþã, hibrizi încruciºaþi
de 3 ori
Porumb de sãmânþã, hibrizi simpli

1006.30

Orez semialbit sau albit

18,8

10.000

1202.10.90
1202.20.00

Arahide neprãjite sau
altfel preparate, altele decât pentru
însãmânþare

18,8

nelimitat

1204.00.10

Seminþe de in, destinate însãmânþãrii

exceptat (2)

nelimitat

1207.40.90

Seminþe de susan, altele decât cele
destinate însãmânþãrii

18,8

nelimitat

1209.11.00

Seminþe de sfeclã de zahãr

exceptat (3)

nelimitat

1209.21.00
1209.22
1209.23.11
1209.23.15
1209.24.00
1209.25
1209.29.50
1209.30.00

Seminþe de lucernã
Seminþe de trifoi
Seminþe de iarbã pentru fâneþe
Seminþe de iarbã roºie
Seminþe de iarbã de Kentucky
Seminþe de secarã
Seminþe de lupin
Seminþe de plante erbacee cultivate
pentru florile lor
Seminþe forestiere

15

nelimitat

Plante utilizate în principal în parfumerie,
medicinã ..., cu excepþia cojilor de chininã

18,8

nelimitat

15.09

Ulei de mãsline

18,8

nelimitat

1515.11.00
1515.30

Ulei brut de in
Ulei de ricin ºi fracþiunile sale

18,8

nelimitat

1602.20.90

18,8

nelimitat

1602.50

Preparate de ficat, altele decât ficat de
gâscã sau raþã
Preparate din carne de porc domestic,
altele
Preparate din carne de bovine

1701.11

Zahãr brut din trestie de zahãr

18,8

20.000

1005.10.13

1209.99.10
ex 1211.90

1602.49.19
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Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului
(1)

5

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

exceptat (2)

nelimitat

1701.12
1701.99

Zahãr brut din sfeclã de zahãr
Zahãr alb ºi altele fãrã adaos de aromatizanþi sau coloranþi

1801.00.00

Boabe de cacao întregi sau sparte

2005.70

Mãsline preparate sau conservate

18,8

5.000

2007.91

Dulceþuri, gemuri
...din citrice
...din zmeurã
Piureuri ºi paste de castane

18,8

nelimitat

2008.11
2008.30

Preparate din arahide
Preparate din citrice, nedenumite ºi necuprinse în altã parte

18,8

nelimitat

2009.11
2009.19
2009.20.11
2009.20.91
2009.20.99

Sucuri de portocale, congelate
Sucuri de portocale, altele
Sucuri de grepfrut

18,8

nelimitat

2009.30.11
2009.30.19
2009.30.31
2009.30.39
2009.30.51
2009.30.55
2009.30.59
2009.40

Sucuri din alte citrice

18,8

nelimitat

2301.10.00

18,8

nelimitat

2301.20.00

Fãinuri, prafuri ºi pelete din carne sau
organe; jumãri
Fãinuri, prafuri ºi pelete din peºte sau
crustacee, moluºte sau alte nevertebrate
acvatice

2304.00.00

Turte de soia

exceptat (2)

2401.10.10
2401.10.20
2401.10.60
2401.10.70
2401.20.10
2401.20.20

Tutunuri brute

18,8

2007.99.35
2007.99.51

Suc de ananas

15,0

nelimitat
2.500

(1) Indiferent de regulile de interpretare a nomenclaturii combinate, exprimarea descrierii produselor trebuie sã fie consideratã ca neavând decât o valoare indicativã, aplicabilitatea regimului
preferenþial fiind determinatã în contextul prezentei anexe prin aria de cuprindere a codurilor NC.
În cazurile în care sunt menþionate coduri NC cu ”exÒ, aplicabilitatea regimului preferenþial este
determinatã pe baza codului NC ºi a descrierii corespunzãtoare, luate împreunã.
(2) În cazul creºterii taxei vamale aplicabile erga omnes, taxa vamalã preferenþialã aplicabilã
la importurile provenind din Comunitate va putea sã fie fixatã la 75% din taxa vamalã aplicabilã
erga omnes, dar nu va depãºi 18,8% ad valorem.
(3) În cazul creºterii taxei vamale aplicabile erga omnes, taxa vamalã preferenþialã aplicabilã
la importurile provenind din Comunitate va putea sã fie fixatã la 75% din taxa vamalã aplicabilã
erga omnes, dar nu va depãºi 15% ad valorem.
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ANEXA Nr. II
TAXELE VAMALE

aplicabile la importul în România al unor produse agricole transformate,
originare din Comunitatea Europeanã
Poziþia
tarifarã

0403.10

Denumirea produsului

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

- Iaurt:
-- Aromat, cu adaos de fructe, nuci sau cacao:
--- Pudrã, granule sau alte forme solide, cu un
conþinut de grãsimi din greutate:

0403.10.51

---- Care sã nu depãºeascã 1,5%

25,50

nelimitat

0403.10.53

---- Care sã depãºeascã 1,5%, dar sã nu
depãºeascã 27%

25,50

nelimitat

0403.10.59

---- Care sã depãºeascã 27%

25,50

nelimitat

--- Altele, cu un conþinut de grãsimi din greutate:
0403.10.91

---- Care sã nu depãºeascã 3%

25,50

nelimitat

0403.10.93

---- Care sã depãºeascã 3%, dar sã nu
depãºeascã 6%

25,50

nelimitat

0403.10.99

---- Care sã depãºeascã 6%

25,50

nelimitat

0403.90

- Altele:
-- Aromate, cu adaos de fructe, nuci sau de cacao:
--- Pudrã, granule sau alte forme solide, cu un
conþinut de grãsimi de lapte din greutate:

0403.90.71

---- Care sã nu depãºeascã 1,5%

25,50

nelimitat

0403.90.73

---- Care sã depãºeascã 1,5%, dar sã nu
depãºeascã 27%

25,50

nelimitat

---- Care sã depãºeascã 27%

25,50

nelimitat

0403.90.79

--- Altele, cu un conþinut de grãsimi de lapte
din greutate:
0403.90.91

---- Care sã nu depãºeascã 3%

25,50

nelimitat

0403.90.93

---- Care sã depãºeascã 3%, dar sã nu
depãºeascã 6%

25,50

nelimitat

0403.90.99

---- Care sã depãºeascã 6%

25,50

nelimitat

07.10

Legume, pregãtite sau nu prin fierbere în apã sau
în aburi, congelate
- Porumb dulce

16,15

nelimitat

Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu
bioxid de sulf, în saramurã, în apã sulfuroasã sau
în alte soluþii de preconservare), dar improprii consumului alimentar în aceastã stare:
--- Porumb dulce

24,90

nelimitat

4,00

nelimitat

0710.40.00
07.11

0711.90.30
13.02

1302.31.00

Seve ºi extracte vegetale; substanþe pectice, pectinaþi ºi pectaþi; agar-agar ºi alte produse mucilaginoase ºi agenþi de mãrire a viscozitãþii, chiar
modificate, derivate din produse vegetale:
-- Agar-agar

1517.10

- Margarinã, exclusiv margarinã lichidã:

17.04

Produse zaharoase (inclusiv ciocolatã albã), care
nu conþin cacao.

18,75

1.000
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Poziþia
tarifarã

1704.10

Denumirea produsului
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Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

- Gumã de mestecat (chewing-gum), acoperitã sau
neacoperitã cu zahãr:
-- Cu un conþinut de zaharozã de pânã la 60%
din greutate (inclusiv zahãr invertit exprimat
ca zaharozã):

1704.10.11

--- Sub formã de bandã

24,40

nelimitat

1704.10.19

--- Altele

26,00

nelimitat

-- Cu un conþinut de zaharozã de 60% sau mai
mult din greutate (inclusiv zahãr invertit exprimat
ca zaharozã):
1704.10.91

--- Sub formã de bandã

24,40

nelimitat

1704.10.99

--- Altele

24,40

nelimitat

1704.90

- Altele

1704.90.30

-- Preparate

29,40

nelimitat

aºa-zise ”ciocolatã albãÒ

-- Altele:
1704.90.55

--- Pastile pentru gât ºi dropsuri pentru tuse

29,90

nelimitat

1704.90.61

--- Drajeuri ºi dulciuri similare drajeificate

38,80

nelimitat

1704.90.65

---- Gumã de mestecat ºi jeleuri, inclusiv paste
de fructe, sub formã de zaharozã

38,80

nelimitat

1704.90.71

---- Bomboane de zahãr ars, umplute sau nu

45,00

nelimitat

1704.90.75

---- Caramele

48,00

nelimitat

1704.90.81

----- Obþinute prin compresie

48,00

nelimitat

1704.90.99

----- Altele

48,00

nelimitat

18.03

Pastã de cacao, degresatã sau nedegresatã.

1803.10.00

- Nedegresatã

26,70

nelimitat

1803.20.00

- Degresatã total sau parþial

26,70

nelimitat

1804.00.00

Unt, grãsimi ºi ulei de cacao.

16,15

nelimitat

1805.00.00

Pudrã de cacao, fãrã adaos de zahãr sau alþi
îndulcitori (edulcoranþi).

26,70

nelimitat

1806.10

- Pudrã de cacao, cu adaos de zahãr sau alþi
îndulcitori (edulcoranþi):

1806.10.15

-- Care nu conþine zaharozã, sau conþine zaharozã în proporþie de mai puþin de 5% din greutate
(inclusiv zahãr invertit exprimat ca zaharozã), sau
izoglucozã exprimatã ca zaharozã

29,10

nelimitat

1806.10.20

-- Cu un conþinut de zaharozã de 5% dar nu
mai mult de 65% din greutate (inclusiv zahãr
invertit exprimat ca zaharozã), sau izoglucozã,
exprimatã ca zaharozã

29,10

nelimitat

1806.10.30

-- Cu un conþinut de zaharozã (inclusiv zahãr
invertit exprimat ca zaharozã), sau izoglucozã
exprimatã ca zaharozã, de 65% sau mai mult ºi
de pânã la 80% din greutate

27,70

nelimitat

1806.10.90

-- Cu un conþinut de zaharozã (inclusiv zahãr
invertit exprimat ca zaharozã), sau izoglucozã
exprimatã ca zaharozã de 80% ºi peste

27,70

nelimitat
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Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

1806.20.10

-- Cu un conþinut de unt de cacao de 31% sau
mai mult din greutate, sau cu un conþinut de
unt de cacao ºi grãsimi de lapte de 31% sau
mai mult din greutate

27,80

nelimitat

1806.20.30

-- Cu un conþinut de unt de cacao de 25% sau
mai mult ºi de pânã la 31% din greutate

26,60

nelimitat

1806.20.50

--- Cu un conþinut de unt de cacao de 18% sau
mai mult din greutate

27,80

nelimitat

1806.20.70

--- Preparate aºa-zise ”ciocolatã cu lapte fãrâmatãÒ

26,60

nelimitat

1806.20.80

--- Cacao glasatã

26,60

nelimitat

1806.20.95

--- Altele
- Altele, care se prezintã sub formã de tablete,
bare sau batoane

26,60

nelimitat

1806.31.00
1806.32.10
1806.32.90
1806.90

48,00
43,20
48,00

900

1806.90.60
1806.90.70
1806.90.90

-- Umplute
--- La care s-au adãugat cereale, fructe sau nuci
--- Altele
- Altele:
-- Ciocolatã ºi produse din ciocolatã:
--- Ciocolate, umplute sau nu
---- Care conþin alcool
---- Altele
--- Altele:
---- Umplute
---- Neumplute
-- Dulciuri ºi înlocuitori ai acestora, fabricate din
înlocuitori ai zahãrului ºi care conþin cacao
-- Paste pentru umpluturã care conþin cacao
-- Preparate conþinând cacao, pentru bãuturi
-- Altele

1901.90

- Altele:

1806.90.11
1806.90.19
1806.90.31
1806.90.39
1806.90.50

48,00
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20
43,20

-- Extract de malþ:
1901.90.11

--- Cu un conþinut în extract uscat de 90% sau
mai mult din greutate

26,70

nelimitat

1901.90.19

--- Altele

26,70

nelimitat

19.02

Aluat alimentar chiar fiert, umplut (cu carne sau
alte substanþe) sau altfel preparat, ca de exemplu:
spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli,
canelone; cuºcuº preparat sau nepreparat.
31,75

nelimitat

- Aluat alimentar nefiert, neumplut nici altfel preparat:
1902.11.00

-- Cu ouã în conþinut

1902.19

-- Altele:

1902.19.10

--- Care nu conþin fãinã sau griº din grâu comun

28,00

nelimitat

1902.19.90

--- Altele

28,00

nelimitat

-- Altele:
1902.20.91

--- Fierte

24,10

nelimitat

1902.20.99

--- Altele

24,10

nelimitat

1902.30

- Alte aluaturi alimentare:

1902.30.10

-- Uscate

31,10

nelimitat

1902.30.90

-- Altele

31,10

nelimitat

1902.40

- Cuºcuº:
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Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului
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Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

1902.40.10

-- Nepreparat

33,70

nelimitat

1902.40.90

-- Altele

33,70

nelimitat

1905.30

- Biscuiþi la care s-au adãugat îndulcitori (edulcoranþi);
vafe ºi alveole:
-- Acoperiþi sau glasaþi complet sau parþial cu
ciocolatã sau cu alte preparate care conþin cacao:

1905.30.11

--- În ambalaje directe, cu un conþinut net care sã
nu depãºeascã 85 g

34,75

nelimitat

1905.30.19

--- Altele

34,75

nelimitat

-- Altele:
--- Biscuiþi la care s-au adãugat îndulcitori (edulcoranþi):
1905.30.30

---- Cu un conþinut de grãsimi de lapte de 8% sau
mai mult din greutate

33,25

nelimitat

---- Altele:
1905.30.51

----- Sandviº de biscuiþi

23,25

nelimitat

1905.30.59

----- Altele

24,75

nelimitat

--- Vafe ºi alveole:
1905.30.91

---- Sãrate, umplute sau neumplute

26,70

nelimitat

1905.30.99

---- Altele

31,90

nelimitat

1905.90.40

--- Vafe ºi alveole cu un conþinut de apã care sã
depãºeascã 10% din greutate

26,70

nelimitat

1905.90.45

--- Biscuiþi

24,75

nelimitat

1905.90.55

--- Produse extrudate sau expandate, sãrate sau
aromatizate

24,75

nelimitat

--- Altele:
1905.90.60

---- La care s-au adãugat îndulcitori (edulcoranþi)

24,75

nelimitat

1905.90.90

---- Altele

30,25

nelimitat

20.01

Legume, fructe ºi alte pãrþi comestibile de plante,
preparate sau conservate în oþet sau acid acetic.

2001.90

- Altele

2001.90.30

-- Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

26,70

nelimitat

2101.30

- Cicoare prãjitã ºi alþi înlocuitori prãjiþi de cafea
ºi extracte, esenþe ºi concentrate din acestea:
-- Cicoare prãjitã ºi alþi înlocuitori prãjiþi de cafea:

2101.30.11

--- Cicoare prãjitã

26,70

nelimitat

2101.30.19

--- Altele

26,70

nelimitat

-- Extracte, esenþe ºi concentrate de cicoare
prãjitã ºi de alþi înlocuitori prãjiþi de cafea:
2101.30.91

--- De cicoare prãjitã

26,70

nelimitat

2101.30.99

--- Altele

26,70

nelimitat

21.02

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme
monocelulare moarte (cu excepþia vaccinurilor de
la poziþia nr. 30.02); prafuri de copt preparate.

2102.10

- Drojdii active:

2102.10.10.

-- Drojdii de culturã

26,05

nelimitat

-- Drojdii pentru panificaþie:

10
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Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

2102.10.31

--- Uscate

33,25

nelimitat

2102.10.39

--- Altele

33,25

nelimitat

2102.10.90

-- Altele

26,70

nelimitat

2102.20

- Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare
moarte:
-- Drojdii inactive:

2102.20.11

--- În tablete, cuburi sau în alte forme similare, sau
în ambalaje directe cu un conþinut net care sã nu
depãºeascã 1kg

26,70

nelimitat

2102.20.19

--- Altele

26,70

nelimitat

2102.30.00

- Prafuri de copt preparate

26,05

nelimitat

21.03

Sosuri ºi preparate pentru acestea; compoziþii din
condimente ºi din produse de asezonare; fãinã de
muºtar ºi muºtar preparat.

2103.20.00

- Ketchup ºi alte sosuri de tomate

48,00

100

2103.30.90

-- Muºtar preparat

51,20

nelimitat

2105.00

Îngheþate ºi alte forme de gheaþã comestibilã cu
sau fãrã cacao:
- Care nu conþin grãsimi provenite din lapte, sau
conþin mai puþin de 3% din greutate din aceste
grãsimi
- Cu un conþinut de grãsimi provenite din lapte din
greutate:
-- Egal sau mai mare de 3%, dar mai mic de 7%
-- Egal sau mai mare de 7%

2105.00.10

2105.00.91
2105.00.99

160

41,30

45,00
45,00

21.06

Preparate alimentare nedenumite ºi necuprinse în
altã parte.

2106.10.20

-- Care nu conþin grãsimi provenite din lapte, zaharozã,
izoglucozã, glucozã, amidon sau fãinã de cartofi
(fecule), sau conþin mai puþin de 1,5% grãsimi din
lapte, mai puþin de 5% zaharozã sau izoglucozã,
mai puþin de 5% glucozã, amidon sau fecule

16,15

nelimitat

2106.10.80

-- Altele

16,15

nelimitat

2203.00

2203.00.01
2203.00.09
2203.00.10

Bere fabricatã din malþ:
- În recipiente al cãror conþinut este de 10 litri sau
mai puþin:
-- În sticle
-- Altele
-- În recipiente al cãror conþinut sã depãºeascã 10 l

2905.43.00

-- Manitol (1)

2905.44

-- D-glucitol (sorbitol):
--- În soluþii apoase (1):

2905.44.11

---- Conþinând D-manitol într-o proporþie de cel mult
2% din greutate (1), în raport cu conþinutul de
D-glucitol

70.000 hl

55,00
55,00
55,00
0

nelimitat

0

nelimitat
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Poziþia
tarifarã

2905.44.19

Denumirea produsului

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

---- Altele (1)

0
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Cantitatea
anualã
(tone)

nelimitat

--- Altele
2905.44.91

---- Conþinând D-manitol într-o proporþie de cel mult
2% din greutate, în raport cu conþinutul de D-glucitol

16,00

nelimitat

2905.44.99

---- Altele

16,00

nelimitat

33.02

Amestecuri de substanþe odorizante ºi amestecuri
(inclusiv soluþiile alcoolice) pe baza uneia sau mai
multora din aceste substanþe, de tipul celor utilizate
ca materii prime în industrie; alte preparate pe bazã
de substanþe odorifiante, de tipul celor utilizate la
fabricarea bãuturilor.

3302.10

- De tipul celor utilizate în industria alimentarã ºi a
bãuturilor:
-- De tipul celor utilizate în industria bãuturilor;
--- Preparate care conþin toþi agenþii aromatici care
caracterizeazã o bãuturã:
---- Altele

3302.10.21

----- Care nu conþin materii grase provenite din lapte,
19,20
zaharozã, izoglucozã, glucozã, amidon sau fecule
sau conþin în greutate mai puþin de 1,5% materii
grase provenite din lapte, mai puþin de 5% zaharozã
sau izoglucozã, mai puþin de 5% glucozã sau amidon

nelimitat

3302.10.29

----- Altele

19,20

nelimitat

35.05

Dextrine, alte amidonuri ºi fecule modificate (amidonuri
ºi fecule pregelifiate sau esterificate); cleiuri pe bazã
de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte
amidonuri sau fecule modificate.

3505.10

- Dextrine ºi alte amidonuri ºi fecule modificate:

3505.10.10

-- Dextrine

20,50

nelimitat

8,00

nelimitat

-- Alte amidonuri ºi fecule modificate:
3505.10.90

--- Altele

3505.20

- Cleiuri:

3505.20.10

-- Cu un conþinut de amidon sau de fecule, de
dextrinã sau de alte amidonuri sau fecule modificate, mai mic de 25% din greutate

8,00

nelimitat

3505.20.30

-- Cu un conþinut de amidon sau de fecule de
dextrinã sau de alte amidonuri sau fecule modificate, egal sau mai mare de 25% din greutate, dar
mai mic de 55%

8,00

nelimitat

3505.20.50

-- Cu un conþinut de amidon sau de fecule de
dextrinã sau de alte amidonuri sau fecule modificate, egal sau mai mare de 55% din greutate,
dar mai mic de 80%

8,00

nelimitat

12
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Poziþia
tarifarã

3505.20.90

Denumirea produsului

-- Cu un conþinut de amidon sau de fecule de
dextrinã sau de alte amidonuri sau fecule
modificate, egal sau mai mare de 80% din greutate

Taxa vamalã
aplicabilã
(%)
(ad valorem)

Cantitatea
anualã
(tone)

8,00

nelimitat

38.09

Agenþi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a materiilor colorante ºi alte produse ºi preparate (preparate pentru scrobit ºi
mordansare, de exemplu) de felul celor folosite în
industria textilã, industria hârtiei, industria pielãriei
sau în alte industrii similare, nedenumite ºi necuprinse în altã parte.

3809.10

- Pe bazã de substanþe amilacee:

3809.10.10

-- Cu un conþinut în greutate de astfel de substanþe
mai mic de 55%

8,00

nelimitat

-- Cu un conþinut în greutate de astfel de substanþe
egal sau mai mare de 55%, dar mai mic de 70%

8,00

nelimitat

-- Cu un conþinut în greutate de astfel de substanþe
egal sau mai mare de 70%, dar mai mic de 83%

8,00

nelimitat

-- Cu un conþinut în greutate de astfel de substanþe
egal sau mai mare de 83%

8,00

nelimitat

3809.10.30
3809.10.50
3809.10.90
38.23

Acizi graºi monocarboxilici industriali; uleiuri acide
de rafinare; alcooli graºi industriali.
- Acizi graºi monocarboxilici industriali; uleiuri acide
de rafinare:

3823.11.00

-- Acid stearic

24,20

nelimitat

3823.12.00

-- Acid oleic

20,00

nelimitat

3823.13.00

-- Acizi graºi de tal

24,20

nelimitat

3823.19

-- Alþii:

3823.19.10

--- Acizi graºi distilaþi

24,20

nelimitat

3823.19.30

--- Distilat de acizi graºi

24,20

nelimitat

3823.19.90

--- Altele (2)

0

nelimitat

3823.70.00

- Alcooli graºi industriali (2)

0

nelimitat

3824.60

- Sorbitol, altul decât cel de la subpoziþia 2905.44:

3824.60.11

--- Care conþin D-manitol într-o proporþie mai micã
sau egalã de 2% din greutate, calculatã la conþinutul în D-glucitol (3)

0

nelimitat

--- Altele (3)

0

nelimitat

--- Care conþin D-manitol într-o proporþie mai micã
sau egalã de 2% din greutate, calculatã la conþinutul în D-glucitol (3)

0

nelimitat

--- Altele (3)

0

nelimitat

3824.60.19

-- Altele:
3824.60.91

3824.60.99

(1) Max. 20%.
(2) Max. 24,4%.
(3) Max. 10%.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind nivelul taxei vamale aplicat la importul în România
de anumite sortimente de vinuri originare
din Uniunea Europeanã (UE), în cadrul contingentului tarifar
prevãzut pentru anul 1998
În temeiul prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al
României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Nivelul contingentului tarifar ºi nivelul taxei vamale aplicat în
cadrul acestui contingent tarifar la importul în România de anumite sortimente de vinuri originare din Uniunea Europeanã (UE) sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre se aplicã pânã la data de 31 decembrie
1998 inclusiv.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Mircea Ciumara
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu

Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 931.

ANEXÃ

CONTINGENTUL TARIFAR

prevãzut la importul în România de anumite sortimente de vinuri originare
din Uniunea Europeanã (UE) ºi taxa vamalã aplicatã în cadrul contingentului tarifar
pentru anul 1998

Poziþia
tarifarã

ex 2204.10
ex 2204.21
ex 2204.29

Denumirea
produselor

Vinuri din struguri proaspeþi, inclusiv vinuri
spumoase ºi licoroase

Cantitatea
1998
(hl)

60.000

Taxa vamalã
aplicatã
(%)

18,75

14
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL
FINANÞELOR

MINISTERUL MUNCII ªI
PROTECÞIEI SOCIALE

MINISTERUL
SÃNÃTÃÞII

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind constituirea Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate în anul 1998
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997,
ministrul finanþelor, ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale ºi ministrul sãnãtãþii
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind constituirea Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate,
prevãzute în anexa la prezentul ordin.
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu

Art. 2. Ñ Normele metodologice privind constituirea
Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate se vor
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi se vor
aplica începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul sãnãtãþii,
prof. dr. Ion Victor Bruckner

Bucureºti, 31 decembrie 1997.
Nr. 2.288.
ANEXÃ
NORME METODOLOGICE

privind constituirea Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate în anul 1998
În baza art. 90 alin. (6) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, se emit urmãtoarele norme
metodologice:
1. Fondul iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate se constituie, potrivit art. 90 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, din
contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate datoratã ºi
vãrsatã de angajatori ºi din contribuþia pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate datoratã ºi suportatã de asiguraþi.
2. Prin angajatori, în sensul prezentelor norme metodologice, se înþelege persoanele fizice ºi juridice care angajeazã personal salariat cu contract individual de muncã,
precum ºi alte forme asociative, cum ar fi: asociaþii agricole, obºteºti, schituri, mânãstiri etc.
3.a) Angajatorii au obligaþia sã participe la constituirea
Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate din contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate datoratã de
angajator, în cotã de 5%, formatã din contribuþia de 2%
care pânã la data de 1 ianuarie 1997 se includea în
C.A.S., fiind reglementatã de Ordonanþa Guvernului
nr. 22/1992 privind finanþarea ocrotirii sãnãtãþii, aprobatã
prin Legea nr. 114/1992, ºi din contribuþia de 3% calculatã asupra fondului de salarii.
Prin fond de salarii, în sensul prezentelor norme metodologice, se înþelege suma câºtigurilor brute salariale realizate lunar de cãtre salariaþii angajaþi cu contract individual
de muncã, inclusiv sumele plãtite, potrivit legii, din acest
fond, pentru concediile medicale. În câºtigurile brute salariale se includ elementele definite prin precizãrile metodologice tipãrite pe chestionarele Comisiei Naþionale pentru
Statisticã.
b) Contribuþia de 2% nu mai este inclusã în contribuþia
de asigurãri sociale de stat prevãzutã la art. II din Legea
nr. 49/1992.

c) În mod corespunzãtor se calculeazã ºi contribuþia
datoratã de organizaþiile cooperaþiei meºteºugãreºti, cota de
5% aplicându-se asupra veniturilor brute lunare acordate
membrilor cooperatori.
d) Pentru persoanele trimise în strãinãtate în vederea
îndeplinirii unor misiuni permanente, calculul contribuþiei se
face ca ºi în cazul contribuþiei de asigurãri sociale de stat,
în raport cu drepturile salariale corespunzãtoare funcþiei cu
care personalul este încadrat în þarã.
4. Angajatorii vor elibera, la cerere, salariaþilor proprii
documente justificative care sã ateste calitatea acestora de
asiguraþi ºi plata contribuþiei de asigurãri sociale de sãnãtate stabilitã de lege, în contul acesteia.
5. Contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate,
datoratã de asiguraþi, se constituie astfel:
a) o cotã de 5% aplicatã asupra veniturilor salariale
brute (în bani ºi în naturã), realizate lunar de angajaþii cu
contract individual de muncã pe duratã determinatã sau
nedeterminatã, asupra veniturilor brute lunare realizate de
membrii cooperatori ai organizaþiilor cooperaþiei meºteºugãreºti, precum ºi asupra veniturilor brute realizate de persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului în
vârstã de pânã la 2 ani.
Evaluarea produselor acordate ca platã în naturã se
face în condiþiile prevãzute de Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Contribuþia calculatã potrivit prevederilor de mai sus se
înscrie într-o coloanã distinctã a statului de salarii, sub
denumirea ”Contribuþia de asigurãri sociale de sãnãtateÒ,
diferenþa care excede impozitului pe salariu suportându-se
de cãtre asigurat din veniturile salariale nete;
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b) o cotã de 5% calculatã de angajator asupra venitului
impozabil realizat lunar de cãtre angajaþii care lucreazã pe
bazã de convenþie civilã;
c) o cotã de 5% aplicatã de fiecare persoanã fizicã asupra venitului impozabil privind liber-profesioniºtii. Prin liberprofesioniºti se înþelege toate persoanele care realizeazã
venituri supuse impozitãrii potrivit Ordonanþei Guvernului
nr. 44/1995 privind îmbunãtãþirea impunerii activitãþilor producãtoare de venit din exercitarea unei profesii libere ºi
din lucrãri literare, de artã ºi ºtiinþifice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 125/1995, cu modificãrile ulterioare.
Plata contribuþiei de asigurãri sociale de sãnãtate calculatã conform lit. b) ºi c) de mai sus se face integral, diferenþa care excede impozitului din care se deduce
suportându-se de cãtre asigurat din veniturile sale;
d) o cotã de 4% aplicatã la venitul agricol impozabil
declarat anual de cãtre persoanele fizice care nu sunt asigurate în condiþiile prevãzute la lit. a) ºi c) de mai sus.
În cazul obºtilor (mãnãstiri, schituri, asociaþii agricole
fãrã personalitate juridicã) veniturile agricole impozabile se
defalcã pe numãr de persoane asigurate.
Începând cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele asigurate în condiþiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile ºi alte
drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, republicatã,
nu mai datoreazã contribuþia de 2% pentru finanþarea ocrotirii sãnãtãþii;
e) o cotã de 4% aplicatã asupra drepturilor individuale
ale pensionarilor;
f) o cotã de 4% aplicatã asupra drepturilor individuale
ale ºomerilor, respectiv asupra ajutorului de ºomaj, dupã
caz, ajutorului de integrare profesionalã, alocaþiei de sprijin;
g) persoanele care beneficiazã de asigurãrile sociale de
sãnãtate fãrã plata contribuþiei, potrivit art. 6 din Legea
nr. 145/1997, vor face dovada încadrãrii în una dintre categoriile enumerate în articolul menþionat, prin documente justificative potrivit fiecãrei categorii. Aceste acte vor fi
prezentate direcþiilor sanitare judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, pentru înscrierea în carnetele de sãnãtate a calitãþii de asigurat astfel dobândite.
Asiguratul are obligaþia de a anunþa medicul de familie
despre orice schimbare care poate conduce la modificarea
condiþiilor de dobândire a calitãþii de asigurat fãrã plata
contribuþiei de asigurãri sociale de sãnãtate.
6. Fondul iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate se constituie ºi se deruleazã prin urmãtoarele conturi:
Ñ 30.15 ”Disponibil din Fondul iniþial de asigurãri sociale
de sãnãtateÒ deschis la trezoreria municipiului reºedinþã de
judeþ pe seama direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti
pe seama administraþiilor financiare ale sectoarelor 1 ºi 3;
Ñ 64.88 ”Disponibil din Fondul iniþial de asigurãri sociale
de sãnãtateÒ deschis pe seama Direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului
Bucureºti ºi a judeþului Ilfov, pe seama administraþiilor
financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 ºi 6 ºi a judeþului Ilfov,
la unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
Pe mãsurã ce în unitãþile menþionate la alineatul precedent se vor înfiinþa trezorerii ale statului, constituirea ºi
derularea Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate
se vor face prin contul 30.15 deschis pe seama direcþiei
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat;
Ñ 64.89 ”Disponibil din fondul de rezervã constituit conform Legii nr. 145/1997Ò deschis pe seama Ministerului
Sãnãtãþii la Sucursala municipiului Bucureºti a Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A.
7. Contribuþiile pentru Fondul iniþial de asigurãri sociale
de sãnãtate se varsã de cãtre persoanele juridice sau
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fizice, prevãzute la pct. 3 ºi 5 din prezentele norme metodologice, în contul deschis la trezoreriile statului (cont
30.15) sau la unitãþile Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.
din municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov (cont 64.88),
astfel:
a) contribuþiile prevãzute la pct. 5 lit. a) ºi b) se reþin
de cãtre angajator din impozitul pe salariu sau pe venit
datorat de cãtre asiguraþi, precum ºi direct din veniturile
salariale sau din venitul pentru partea care excede impozitului din care s-a dedus contribuþia ºi se vireazã la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe salarii ºi pe venit;
b) contribuþia prevãzutã la pct. 5 lit. c) se plãteºte de
cãtre liber-profesionist o datã cu plata impozitului pe venit,
reducându-se impozitul pe venit datorat la buget ºi direct
din veniturile sale pentru partea care excede impozitului din
care s-a dedus contribuþia;
c) contribuþia prevãzutã la pct. 5 lit. d) se plãteºte de
cãtre persoanele asigurate, pânã la finele anului, prin organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanþelor. Suma ce
se achitã în acest caz se stabileºte de cãtre organele fiscale în raport cu veniturile agricole anuale, declarate de
cãtre persoanele fizice, care stau la baza determinãrii
impozitului pe venitul agricol;
d) contribuþia prevãzutã la pct. 5 lit. e) ºi f) se reþine
lunar de cãtre administratorii fondurilor de pensii ºi, respectiv, ai Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj, din drepturile individuale ale pensionarilor, ale beneficiarilor de ajutor
de ºomaj sau de alocaþie de sprijin ºi se vireazã lunar, la
aceeaºi datã la care se vireazã poºtei drepturile de bazã.
Pentru a nu se diminua drepturile individuale de pensii,
ajutorul de ºomaj ºi alocaþia de sprijin, acestea se vor
majora, începând cu data de 1 ianuarie 1998, cu 4%,
cuantumul absolut al acestei majorãri constituind contribuþia
datoratã la asigurãrile sociale de sãnãtate;
e) contribuþia pentru persoanele asigurate în condiþiile
art. 55 alin. (1) lit. a), c) ºi d) din Legea nr. 145/1997 se
calculeazã prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a douã
salarii minime brute pe þarã, se suportã de la bugetul de
stat ºi se prevede anual, dupã caz, în bugetele Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, Ministerului Justiþiei,
Ministerului Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Inter ne,
Serviciului Român de Informaþii, la titlul ”TransferuriÒ.
Lunar, pânã la data de 10 a lunii urmãtoare pentru luna
expiratã, consiliile locale vor comunica direcþiilor judeþene
de muncã ºi protecþie socialã, respectiv a municipiului
Bucureºti, numãrul de persoane din familiile beneficiare de
ajutor social pentru care, potrivit Legii nr. 145/1997, se
impune a fi achitatã contribuþia de asigurãri sociale de
sãnãtate.
Contribuþia calculatã potrivit alineatului precedent se
vireazã în conturile menþionate la pct. 6, în termen de 10
zile de la primirea comunicãrii de la consiliile locale.
Consiliile locale rãspund pentru comunicarea la timp ºi
pentru exactitatea datelor transmise;
f) contribuþia pentru persoanele asigurate în condiþiile
art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 145/1997, calculatã
prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii a douã salarii
minime brute pe þarã, se cuprinde în bugetul anual al asigurãrilor sociale de stat ºi se vireazã lunar de cãtre angajatorii care plãtesc drepturile pentru concediile medicale
sau concediile medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstã de pânã la 6 ani, la termenele prevãzute pentru
virarea impozitului pe salarii, diminuându-se contribuþia la
asigurãrile sociale cu sumele vãrsate, corespunzãtoare zilelor lucrãtoare în care s-au aflat în incapacitate de muncã.
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8. Din sumele colectate în contul 30.15 ”Disponibil din
Fondul de asigurãri sociale de sãnãtateÒ ºi, respectiv, în
contul 64.88, direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
Bucureºti, prin Direcþia de trezorerie, procedeazã astfel:
a) chenzinal, vireazã cota de 80% cu notã contabilã în
contul 64.88 ”Disponibil din Fondul de asigurãri sociale de
sãnãtateÒ, deschis pe seama Ministerului Sãnãtãþii;
b) chenzinal, direcþiile de trezorerie vireazã cu ordin de
platã cota de 20% în contul 64.89 ”Disponibil din fondul de
rezervã constituit conform Legii nr. 145/1997Ò, deschis pe
seama Ministerului Sãnãtãþii, care în anul 1998 îndeplineºte
atribuþiile Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate.
9. În contabilitatea agenþilor economici angajatori, contribuþia lunarã de 5% prevãzutã la pct. 3 se înregistreazã
în debitul contului 64.51 ”Cheltuieli privind contribuþia unitãþii la asigurãrile socialeÒ, prin creditul contului 43.11
”Contribuþia unitãþii la asigurãrile socialeÒ, analitic distinct.
Contribuþia lunarã de 5%, prevãzutã la pct. 5 lit. a) ºi b),
se înregistreazã în debitul contului 444 ”Impozit pe salariiÒ,
prin creditul contului 431 ”Asigurãri socialeÒ, analitic distinct.
Contribuþia care excede impozitului pe salariu, care se
suportã de asigurat din veniturile salariale, se înregistreazã
în debitul contului 421 ”Personal Ñ remuneraþii datorateÒ,
prin creditul contului 431 ”Asigurãrile socialeÒ, analitic
distinct.
10. În contabilitatea instituþiilor publice ºi a persoanelor
juridice fãrã scop lucrativ, contribuþia lunarã de 5% datoratã
se înregistreazã, dupã caz, în debitul contului 410
”Cheltuielile instituþiei de la bugetÒ sau 420 ”Cheltuielile
instituþiei finanþate din venituri extrabugetareÒ sau 417
”Cheltuielile organizaþiei obºteºtiÒ, prin creditul contului 233
”Decontãri privind asigurãrile socialeÒ, analitic ”Decontãri cu
Fondul iniþial de asigurãri sociale de sãnãtateÒ.

Contribuþia lunarã de 5%, prevãzutã la pct. 5 lit. a) ºi b),
se înregistreazã în debitul contului 232 ”Decontãri cu bugetul statuluiÒ, prin creditul contului 233 ”Decontãri privind asigurãrile socialeÒ, contul analitic menþionat mai sus.
Contribuþia care excede impozitului pe salariu ºi care se
suportã de asigurat din veniturile salariale se înregistreazã
în debitul contului 230 ”Decontãri cu personalulÒ, prin creditul contului 233 ”Decontãri privind asigurãrile socialeÒ,
analitic distinct.
11. În contabilitatea Ministerului Sãnãtãþii ºi a unitãþilor
din subordine, disponibilitãþile, veniturile ºi cheltuielile
Fondului iniþial de asigurãri sociale de sãnãtate se înregistreazã cu ajutorul conturilor:
179 ”Disponibil din Fondul iniþial de asigurãri sociale de
sãnãtateÒ;
379 ”Veniturile Fondului iniþial de asigurãri sociale de
sãnãtateÒ;
479 ”Cheltuieli din Fondul iniþial de asigurãri sociale de
sãnãtateÒ.
Funcþiunea conturilor menþionate mai sus este asemãnãtoare celor de disponibilitãþi, venituri ºi cheltuieli din fondurile cu destinaþie specialã.
12. În contabilitatea Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate disponibilitãþile încasate în anul 1998, potrivit legii,
pentru constituirea fondului de rezervã, se înregistreazã cu
ajutorul contului 129 ”Disponibil din fondul de rezervã constituit potrivit Legii nr. 145/1997Ò, prin creditul contului 350
”Fondul de rezervã constituit potrivit Legii nr. 145/1997Ò.
13. Pentru neplata la termenele stabilite în prezentele
norme metodologice a contribuþiilor pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate, stabilite potrivit prevederilor Legii
nr. 145/1997, se aplicã majorãri de întârziere egale cu cele
prevãzute pentru impozitele ºi taxele datorate bugetului de
stat.
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