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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. Ca urmare a solicitării Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, rezultate în
urma modificării Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prin
Ordinul nr.123/2014, pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice, se fac următoarele modificări şi completări:
1. În clasificaţia veniturilor bugetului de stat :
¾ La capitolul „Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la
persoane juridice”, cod 02.01, subcapitolul „Impozit pe veniturile
realizate de persoanele juridice nerezidente”, cod 02.01.01, se va
redenumi în „Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice
nerezidente încasate până la 31.01.2014”, cu aceeaşi codificare;
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¾ La capitolul „Impozit pe venit”, cod 03.01, subcapitolul „Impozit pe
venituri realizate de persoanele fizice nerezidente”, cod 03.01.12, se
va redenumi în „Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
nerezidente încasate până la 31.01.2014”, cu aceeaşi codificare;
¾ Denumirea capitolului „Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital de la persoane fizice”, cod 05.01 se va modifica în „Alte
impozite pe venit, profit si castiguri din capital”, cu aceeaşi codificare;
¾ La capitolul „Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital”, cod
05.01 se introduce subcapitolul „Impozit pe veniturile realizate de
persoanele nerezidente”, cod 05.01.01, cu paragrafele:
 “Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de
persoane nerezidente”, cod 05.01.01.01;
 “Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de
persoane nerezidente”, cod 05.01.01.02;
 “Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de
persoane nerezidente”, cod 05.01.01.03;
 “Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de
persoane nerezidente”, cod 05.01.01.04;
 “Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane
nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment”, cod
05.01.01.05;
 “Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de
persoane juridice nerezidente care au calitatea de
administrator, fondator sau membru al consiliului de
administraţie al unei persoane juridice române”, cod
05.01.01.06;
 “Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în
afara României de persoane nerezidente”, cod 05.01.01.07;
 “Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente
din premii acordate la concursuri organizate în România”, cod
05.01.01.08;
 “Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în
România de persoane fizice nerezidente”, cod 05.01.01.09;
 “Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice
române realizate de persoane nerezidente”, cod 05.01.01.10.
Menţionăm că detalierea pe paragrafe a subcapitolului
„Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente”,
cod 05.01.01, se va efectua numai în execuţie.
2. În clasificaţia veniturilor bugetelor locale denumirea capitolului „Alte
impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice”, cod
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05.02 se va modifica în „Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital”, cu aceeaşi codificare;
II. Ca urmare a modificărilor aduse, Nomenclatorului „Creanţe fiscale”, prin
Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul sănătăţii nr.
1977/2757/1580/2013, privind modificarea Ordinului viceprim‐ministrului, ministrul
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului
sănătăţii nr. 1.045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate", în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, se fac următoarele
modificări şi completări:
1. În clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul „Impozit pe venit”,
cod 03.01, subcapitolul „Impozit pe veniturile din arendă”, cod 03.01.21,
se va redenumi în „Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor
agricole”, cu aceeaşi codificare;
2. În clasificaţia veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari
sociale de sănătate la capitolul „Contributiile asiguratilor”, cod 21.05, se
introduce subcapitolul „Contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea
bunurilor agricole”, cod 21.05.22.
III. Pentru o mai bună evidenţiere a lucrărilor cu mentenanţa tehnică în
domeniul apărării , ordinii publice şi siguranţei naţionale precum şi ţinând cont de
prevederile Hotărârii Guvernului nr.1157/2013, în clasificaţia economică a
cheltuielilor la titlul II „Bunuri şi servicii”, se introduce articolul „Mentenanţă
tehnică şi echipamente destinate apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale”,
cod 20.07.
IV. Conform prevederilor art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.61/2011, pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor
autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cheltuielile de
investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,
se pot finanţa şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ‐
teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome aeroportuare,
precum şi din fonduri europene.
Astfel pentru evidenţierea sumelor transferate de către unităţile
administrativ‐teritoriale regiilor autonome aeroportuare în clasificaţia economică a
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cheltuielilor la titlul VII „Alte transferuri”, cod 55, articolul “Transferuri interne” cod
55.01, se introduce alineatul “Investiţii ale regiilor autonome aeroportuare, de
interes local”, cod 55.01.56.

*
*

*

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