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 Vă comunicăm că, având în vedere modificările aduse de către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la Nomenclatorul obligaţiilor de 

plată la bugetul de stat, Anexă la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală nr. 1294/2007, privind impozitele, contribuţiile şi 

alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-

un cont unic, începând cu 1 ianuarie 2013 în clasificaţia indicatorilor privind 

finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1954/2005, se fac următoarele modificări: 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

Direcţia Generală de Sinteză  
a Politicilor Bugetare 



 
1. În Clasificaţia veniturilor bugetului de stat : 
 

 La capitolul “Impozit pe venit”, cod 03.01, se introduce subcapitolul 

“Impozit pe veniturile din jocuri de noroc”, cod 03.01.22, iar 

subcapitolul “Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din 

premii si din prime in bani si/sau natura”, cod 03.01.07, se va 

redenumi în “Impozit pe veniturile din premii” acelaşi cod; 

 La capitolul “Venituri din proprietate”, cod 30.01, subcapitolul 

“Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 

companiilor nationale”, cod 30.01.01, se va redenumi în “Varsaminte 

din profitul net al regiilor autonome”, acelaşi cod, iar la subcapitolul 

“Venituri din dividende”, cod 30.01.08, se va introduce paragraful 

“Dividende de la societatile şi companiile nationale şi societăţile cu 

capital majoritar de stat”, cod 30.01.08.03. 

 

2. În Clasificaţia veniturilor bugetelor locale şi în Clasificaţia 
veniturilor bugetului institutiilor publice şi activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii: 

 

  la capitolul “Venituri din proprietate” cod 30.02. şi respectiv 30.10, 

subcapitolul “Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, 

societatilor si companiilor nationale”, cod 30.02.01 şi respectiv 

30.10.01, se va redenumi în “Varsaminte din profitul net al regiilor 

autonome”, cu aceeaşi codificare, iar la subcapitolul “Venituri din 

dividende”, cod 30.02.08 şi respectiv 30.10.08, se va introduce 

paragraful “Dividende de la societatile şi companiile nationale şi 

societăţile cu capital majoritar de stat”, cod 30.02.08.03 şi respectiv 

30.10.08.03. 

 



                                   * 

*        * 

 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  
 
 

Verificat: Şef serviciu  Dumitru Costache 
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