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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 120.349/08.02.2007                                         

 

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.  În baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, prin nota  nr.124.840/2007, au fost introduse modificări  ale structurii 

capitolului    „Accize”, cod 14.01. 

  Pentru evidenţierea accizelor datorate până la data de 31 decembrie 2006, în 

„Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat”, Anexa nr.1 la  clasificaţia indicatorilor 

privind finanţele publice aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, la 

capitolul „Accize”, cod 14.01 se introduc următoarele modificări şi completări:  

a. La subcapitolul “Accize încasate din vânzarea produselor energetice *)” , cod  

14.01.01, se introduce paragraful   “Accize   din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la 

data de 31 decembrie 2006*)”, cod 14.01.01.09; 

b. La  subcapitolul  “Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, 

vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere *)” , cod 14.01.02, se introduce 

paragraful   “Accize din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcolice, datorate până la data de 

31 decembrie 2006 *)“,   cod 14.01.02.06;   

c. La subcapitolul    “Accize încasate în vamă din importul produselor energetice *)” 

cod  14.01.11, se introduce paragraful “Accize  în vamă din importul  uleiurilor minerale, 

datorate până la data de 31 decembrie 2006  *)”,    cod  14.01.11.09; 

d. Denumirea subcapitolului  14.01.12, "Accize  încasate în vamă din importul de alcool 

etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere *)” se 

modifică în  "Accize  incasate in vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, 

vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la 

31decembrie 2006 *)", acelaşi cod. 

e.  Se introduc următoarele subcapitole:  

- “Accize  din vânzarea autoturismelor din productia internă, datorate până la data de 31 

decembrie 2006  *)”, cod 14.01.07; 

- “Accize  din vânzarea aparatelor de aer conditionat, datorate până la data de 31 

decembrie 2006  *)”, cod 14.01.08; 
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-“Accize în vamă din importul autoturismelor, datorate până la data de 31 decembrie 

2006  *)”, cod 14.01.17; 

- “Accize  în vamă din importul aparatelor de aer conditionat, datorate până la data de 31 

decembrie 2006  *)”, cod 14.01.18. 

Pentru subdiviziunile clasificaţiei bugetare marcate cu „*)” detalierea se face numai in 

execuţie.  

 

2.  Menţionăm că denumirea paragrafului  17.01.01.03 este, începand de la 1 ianuarie 

2007, "Taxe anti-dumping pe produse", aşa cum a fost modificată prin nota 121.668/2006.   

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 

 

 


