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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. Conform art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011,
privind comunicaţiile electronice, titularii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio
datorează anual către ANCOM un tarif de utilizare a spectrului.
Potrivit prevederilor art.43 al aceluiaşi act normativ ANCOM poate impune
titularilor de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie plata unui tarif de
utilizare a acestor resurse.
De asemenea la art.122 din Ordonanţă se precizează că orice persoană care
are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de
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servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii
poştale are obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual.
Ca urmare pentru evidenţierea distinctă a acestor sume în clasificaţia
veniturilor bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr.1954/2005, se fac următoarele modificări:
• la capitolul „Venituri din proprietate”, cod 30.10 se introduce
subcapitolul „Tarife de utilizare a spectrului şi a resurselor de
numerotaţie”, cod 30.10.14;
• la capitolul „Venituri din taxe administrative, eliberari permise”, cod
34.10 se introduce subcapitolul „Tarife de monitorizare”, cod 34.10.03.
2. Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009,
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, taxele percepute pentru
obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a
jocurilor de noroc, precum şi taxa de acces constituie venit la bugetul de stat.
Având în vedere prevederile actului normativ mai sus mentionat în
clasificaţia veniturilor bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii la capitolul „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, cod 16.10, se elimină
subcapitolul „Taxe pentru jocurile de noroc”, cod 16.10.01.
*
*

*

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