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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:
1. Potrivit prevederilor art.I, pct. 65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 102/2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar‐fiscale, anumite categorii de
contribuabili sunt obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, impozit
ce reprezintă venit al bugetului de stat.
Ca urmare pentru evidenţierea sumelor colectate din impozitul pe construcţii în
clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul “Impozite si taxe pe
proprietate”, cod 07.01 se introduce subcapitolul “Impozit pe construcţii”, cod
07.01.04.
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2. În vederea unei mai bune administrări a obligaţiilor de plată la bugetul de
stat datorate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc în clasificaţia
veniturilor bugetului de stat la capitolul “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, cod 16.01, subcapitolul “Taxe
pentru jocurile de noroc”, cod 16.01.01, se fac următoarele modificări:
¾ Se introduce paragraful “Taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a
jocurilor de noroc”, cod 16.01.01.07;
¾ Se introduce paragraful “Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de
exploatare a jocurilor de noroc”, cod 16.01.01.08;
¾ Paragraful “Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc”,
cod 16.01.01.01, se va redenumi în “Taxe pentru organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc, datorate până la 01.01.2014”.
*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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