MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 121.668/25.07.2006

Vă comunicăm că, în vederea actualizării clasificaţiei bugetare în domeniul
înregistrării operaţiunilor legate de sistemul resurselor proprii ale UE şi contribuţia României
la bugetul comunitar, începând cu 1 ianuarie 2007, ”Clasificaţia indicatorilor privind
bugetul de stat” aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se
modifică astfel:
1. Pentru înregistrarea veniturilor încasate în bugetul de stat şi destinate
constituirii resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene:
a. Capitolul “Taxe vamale şi alte tranzacţii internaţionale”, cod 17.01 cu
subcapitolele sale se înlocuieşte cu un capitol nou

“Venituri încadrate în Resursele

Proprii ale bugetului Uniunii Europene”, cod 17.01 cu următoarele subcapitole:
- “Taxe vamale (altele decât in sectorul agricol)”, cod 17.01.01;
cu paragrafele:
- “Taxe vamale de la persoane juridice “*), cod 17.01.01.01;
- “Taxe vamale de la persoane fizice”*), cod 17.01.01.02;
- “Taxe anti-dumping pe produse”*), cod 17.01.01.03;
- “Taxe anti-dumping pe servicii” *), cod 17.01.01.04;
- “Taxe vamale legate de sectorul agricol”, cod 17.01.02.
- “ Contribuţii in sectorul zaharului”, cod 17.01.03.
b. La capitolul “Alte impozite şi taxe fiscale”, cod 18.01 se introduc următoarele
subcapitole:
-“Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor anti-dumping şi
contribuţiilor din sectorul zaharului*)”, cod 18.01.01;
-“Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006”*), cod 18.01.02;
-“Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale“, cod
18.01.03;
-“Alte taxe pe tranzacţii si comerţ internaţional“, cod 18.01.04.
Pentru subcapitolele şi paragrafele marcate cu *) detalierea se face numai în execuţie.
2. In vederea înregistrării cheltuielilor reprezentând contribuţia României la
bugetul comunitar, la titlul VII “Alte transferuri” se anulează alineatele articolului 55.03.
“Contribuţia României la bugetul U.E.” şi vor fi înlocuite cu următoarele alineate:
- “Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)”, cod 55.03.01;
- “Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol”, cod 55.03.02;

- “Contribuţii din sectorul zahărului”, cod 55.03.03;
- “Contribuţii din resursa TVA”, cod 55.03.04;
- “Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii”, cod 55.03.05;
-“Contribuţii din resursa VNB”, cod 55.03.06;
- “Contribuţii suplimentare şi neprevăzute”, cod 55.03.07;
- “Alte contribuţii”, cod 55.03.08;
-“Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB”, cod 55.03.09.
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Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
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