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    Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, 

în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi completări:  

I. Potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor 

măsuri financiare, începând cu data aderarii se instituie obligaţia plătii contribuţiei pentru 

producţia de zahăr şi izoglucoză, realizate în cadrul cotelor alocate României, contribuţii 

care se fac venituri la bugetul de stat şi se vor vira Sistemului de resurse proprii tradiţionale 

ale UE.   

Ca urmare la partea de venituri a bugetului de stat, la capitolul “Venituri încadrate în 

Resursele Proprii ale bugetului Uniunii Europene”, cod 17.01,  subcapitolul “Contribuţii în 

sectorul zaharului”, cod 17.01.03 se introduc următoarele trei paragrafe: 

    - “Taxa pe producţie realizată în cadrul cotei de zahăr, izoglucoză şi sirop de inulina”, 

cod 17.01.03.01;         

    - “Taxa anuală pe cota adiţională de zahar şi pe cota suplimentară de izoglucoză”, cod 

17.01.03.02;  

    - “Taxa pe excedent”, cod 17.01.03.03.   

II. Potrivit art. 2^1, din  Ordonanţa Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare, în vederea finanţării măsurilor de restructurare prevăzute în Regulamentul 

Consiliului nr. 320/2006, contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr şi de 

izoglucoză, au obligaţia plăţii de sume temporare de restructurare. 

Aceste venituri se  încasează la bugetul de stat şi sunt alocate Fondului temporar 

pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană, conform prevederilor 

Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţilor Europene. 

Pentru înregistrarea  sumelor  colectate, în clasificţia veniturilor bugetului de stat, la 

capitolul “Alte impozite si taxe fiscale”, cod 18.01 se introduce subcapitolul “Contribuţii la 

fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană”, cod 

18.01.06. 

 În mod corespunzător, la partea de cheltuieli a bugetului de stat, în clasificaţia 

funcţională,  la capitolul “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, cod  83.01, la 
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subcapitolul “Agricultură”, se introduce paragraful “Sume virate la Fondul temporar pentru 

restructurarea industriei zaharului în Comunitatea Europeană”, cod 83.01.03.06.  

Pentru înregistrarea acestor sume în clasificaţia economică, la Titlul VII “Alte 

transferuri”, se introduce  articolul “Alte plăţi către UE”, cod 55.04, cu alineatul “Sume 

virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului în Comunitatea 

Europeană’, cod 55.04.01. 

   * 

*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 
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