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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 prevederilor Capitolului III, art. 47, pct.5 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.88/2013, privind adoptarea unor măsuri fiscal‐bugetare
pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, persoanele care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor au calitatea de contribuabil la
sistemul public de asigurări sociale de sănătate.
Ca urmare pentru evidenţierea sumelor încasate de la persoanele care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor în clasificaţia veniturilor
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul
„Contributiile asiguratilor”, cod 21.05, se introduce subcapitolul „Contribuţii
individuale datorate de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei
bunurilor”, cod 21.05.23.
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2. Potrivit prevederilor art.V, pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.1/2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, finanţarea participării Ministerului Apărării Naţionale la acţiunile de
înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se asigură de la bugetul
de stat, printr‐un capitol/subcapitol bugetar distinct."
Ca urmare în clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetului de stat la capitolul
“Apărare”, cod 60.01, se introduce subcapitolul “Situaţii de urgenţă”, cod 60.01.05.
3. Având în vedere necesitaţile de simplificare a clasificatiei bugetare, în cadrul
procesului de implementare a programul informatic Forexebug, în clasificaţia
indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.1954/2005, se fac următoarele modificări şi completări:
3.1 În clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului
asigurărilor sociale pentru şomaj si bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, denumirea subcapitolelor:
‐ Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de
natură profesională cu caracter ocazional”, cod 21.03.09
‐ „Contribuţii de asigurari sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de
natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de
angajatori”, cod 21.03.10,
‐ „Contribuţii de asigurări pentru şomaj de la persoane care realizează
venituri de natură profesională cu caracter ocazional”, cod 21.04.09
‐ „Contribuţii de asigurari pentru somaj ale persoanelor care realizeaza
venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite
de angajatori”, cod 21.04.10,
‐ „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate de la persoane care
realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional”, cod
21.05.09,
Se va modifica în:
„Contribuţii de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu
caracter ocazional” şi respectiv, ”Contribuţii ale persoanelor care realizeaza
venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de
angajatori”, codificările rămânând nemodificate.
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3.2 În clasificaţia 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,
denumirea subcapitolului „Taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule”, cod 16.10.09, se modifică în „Timbrul de mediu pentru
autovehicule”, acelaşi cod.

*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.

DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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