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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                  :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :350.160/09.02.2012 

Nr. pagini             :2 
 

    Vă comunicăm că, în aplicarea prevederilor art. I pct.28 şi pct.34 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 125/2011, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a  prevederilor art.8 din 
Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil şi a prevederilor art. III şi art.VII din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 79/2011, pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării 
în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în clasificaţia indicatorilor 
privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr.1954/2005 se efectuează următoarele modificări: 

 
1. În „Clasificaţia veniturilor bugetelui de stat” la capitolul „Impozit pe 

venit”, cod 03.01: 
     1.1. Se introduce   subcapitolul „Impozit pe veniturile din arendă”, cod 

03.01.21;  
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1.2. Denumirea subcapitolului „Impozit pe venituri din activităţi 

desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului 

civil”, cod 03.01.16 se modifică în “Impozit pe venituri din activităţi 

desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului 

civil precum şi a contractelor de agent”, acelaşi cod. 

La acest subcapitol se vor înregistra şi veniturile încadrate în prezent 

la subcapitolul „Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  bunuri în 

regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de 

agent, comision sau mandat comercial” cod 03.01.14. 

1.3. Subcapitolul „Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  

bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui 

contract de agent, comision sau mandat comercial” cod 03.01.14, se va 

redenumi în „Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  bunuri în 

regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de 

agent, comision sau mandat comercial, datorate până la 31 decembrie 

2011”, acelaşi cod, pentru încasarea sumelor restante. 

                                                     * 

*        * 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  serviciu  Dumitru Costache     

 
                                                                                                           Verificat: Şef serviciu  Dumitru Costache     
 

 
  Întocmit:  Expert superior   Florin Daia                                                           
 


