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VENITURI

Apartine 
bugetului: 
**

Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol  
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine 
bugetului: **

VENITURI VENITURI 
I VENITURI CURENTE I VENITURI CURENTE
A VENITURI FISCALE A VENITURI FISCALE

A1 IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 
A11 . IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 01,02

01,02 01.01. IMPOZITUL PE PROFIT 01.01. Impozit pe profit 01,02
01,02 01.01.01 Impozit pe profit de la  agentii economici *)  01.01.01 Impozit pe profit de la  agentii economici *) 01,02
01 01.01.02 Impozit pe profit de la bancile comerciale *)  01.01.02 Impozit pe profit de la bancile comerciale *) 01

02.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 01
01 08.01.01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 02.01.01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 01

01 08.01.02
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii 
privind protectia consumatorului 02.01.02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului 01

01 08.01.03 Impozitul pe dividende de la societatile comerciale 02.01.03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 01

01 08.01.09
Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi 
organizaţiilor economice străine 02.01.04 Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 01

02.01.05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridica 01
01 17.01.28 Impozit pe veniturile microintreprinderilor 02.01.06 Impozit pe venitul microintreprinderilor 01

02.01.07
 Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu 
genereaza o persoana juridica 01

02.01.50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridice 01

A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 01,02
01  06.01. IMPOZITUL PE VENIT  03.01 Impozit pe venit 01
01  06.01.01 Impozit pe venituri din activitati independente 03.01.01 Impozit pe venituri din activitati independente 01
01  06.01.02 Impozit pe venituri din salarii 03.01.02 Impozit pe venituri din salarii 01
01  06.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor 03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor 01
01  06.01.04 Impozit pe venituri din dividende 03.01.04 Impozit pe venituri din dividende 01
01  06.01.05 Impozit pe venituri din dobanzi 03.01.05 Impozit pe venituri din dobanzi 01
01  06.01.07 Impozitul pe venit din pensii 03.01.06 Impozit pe venituri din pensii 01

01  06.01.08
Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani 
si/sau natura 03.01.07 Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si/sau natura 01

01  06.01.09
Impozitul pe veniturile  obtinute din transferul dreptului de proprietate  asupra valorilor 
mobiliare si vanzarea partilor sociale 03.01.09 Impozit pe venituri  din transferul titlurilor de valoare 01

01 06.01.17
Impozitul pe veniturile din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe 
bază de contract şi orice alte operaţiuni similare 03.01.10

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte 
operatiuni similare 01

01  06.01.11
Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma  a drepturilor de proprietate 
intelectuala 03.01.11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala 01

01  06.01.12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente 03.01.12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 01
01  06.01.13 Impozit pe venituri din activitati agricole 03.01.13 Impozit pe venituri din activitati agricole 01

01  06.01.14

Impozitul pe veniturile  obţinute din valorificarea de  bunuri în regim de consignaţie şi 
din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat 
comercial 03.01.14

Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui 
contract de agent, comision sau mandat comercial 01

01 06.01.15
Impozitul pe veniturile încasate din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi
extrajudiciară 03.01.15 Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară 01

01 06.01.16
Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestări servicii, 
încheiate în condiţiile codului civil 03.01.16 Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil

01 08.01.04 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici     - Restante anii anteriori - 03.01.17 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici                        - Restante anii anteriori - 01

01 06.01.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 03.01.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 01
06.01.19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad) 03.01.19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)

01 06.01.06 Impozit pe alte venituri 03.01.50 Impozit pe venituri din alte surse 01
01 06.01.10 Regularizari 03.01.60 Regularizari 01
01,02 07.01 Cote si sume  defalcate din impozitul pe venit(se scad) 04.01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 01,02
01,02 07.01.01 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 04.01.01 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) 01,02

ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 01,02
05.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice

01,02,04,06 08.01.30 Alte incasari din impozite directe 05.01.50       Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 01,02,03,04

A2 06.01 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                              - Restante anii anteriori - 01,02
01 02.01 Impozitul pe salarii - total                      - Restante anii anteriori - 06.01.01 Impozit pe salarii                                 - Restante ani anteriori - 01

TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICATIA  INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT
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01, 02 A3 07.01 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 02
01,'02 08.01.06 Impozitul pe terenul din extravilan 07.01.02 Impozit pe terenuri 01,02

07.01.02.03 Impozit pe terenul din extravilan  *) 01
01, 02 07.01.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru  - La B.S. Restante anii anteriori - 02,01
01, 02 17.01.10 Taxe judiciare de timbru   - La bugetul de stat = Restante anii anteriori -

01, 02 17.01.12
Taxe de timbru pentru activitatea notariala (taxe pe vanzari imobiliare, mostenire…)  - 
La bugetul de stat = Restante anii anteriori -

07.01.50 Alte impozite si taxe  pe proprietate 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 01,02

01,02 13.01. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 10.01 Taxa pe valoarea adaugata ,02
01 13.01.01 TVA încasată *) 10.01.01 Taxa pe valoarea adaugata incasata *) 01
01 13.01.06   TVA încasată pentru operaţiuni interne   **) 10.01.01.01 TVA incasata pentru operatiuni interne*)
01 13.01.07   TVA încasată pentru importurile de bunuri   **) 10.01.01.02 TVA incasata pentru importurile de bunuri *)
01 13.01.02 TVA restituita  **) 10.01.02 T.V.A restituita (se scade) *) 01

10.01.02.01 Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
10.01.02.02 Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania *)
10.01.02.03 Alte restituiri *)
10.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA *)
11.01 Sume defalcate din TVA ( se scad ) 01,02

01,02 13.01.04  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat, creşe, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă precum 
şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului (se scad)  ???? 11.01.01      S

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului 
Bucureşti (se scad) 01,02

01,02  13.01.12
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea serviciilor comunitare 
de evidenţă a persoanelor(se scad) **)

01,02 13.01.11
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri(se scad) 11.01.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti (se scad) 01,02

01,02 13.01.05  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice 
livrate populatiei (se scad) 11.01.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad) 01,02

01,02 13.01.09  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea, 
şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se 
scad) 11.01.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se 
scad) 01,02

01,02 13.01.08  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale 
(se scad) 11.01.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) 01,02

01,02 13.01.10

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de 
protectie a persoanelor cu handicap, cultura ,culte si echilibrarea bugetelor locale(se 
scad)  ???? 11.01.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  echilibrarea bugetelor locale (se scad) 01,02

01
12.01 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

01 17.01.24 Impozitul pe titeiul din productia interna si gaze naturale 12.01.01       Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale 01

01 17.01.19
Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei 
electrice şi termice 12.01.02       Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice --Restante anii anteriori - 01

01 17.01.27
Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra veniturilor realizate in 
domeniul aviatiei civile 12.01.03       Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile 01

01 17.01.22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 12.01.04       Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 01

01 17.01.25
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor 
din tutun si a cafelei. 12.01.05       Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei. 01

01 08.01.08 Cote din taxe de scolarizare 12.01.06       Cote din taxe de scolarizare 01
12.01.50       Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata 10

01 17.01.23 Contributia agentilor economici din turism (Restante anii anteriori) 01

01 14.01. Accize *) 14.01 ACCIZE *) 01
01 14.01.01 Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale 14.01.01 Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale *) 01
01,03 14.01.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate  si bauturi alcoolice 14.01.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate  si bauturi alcoolice *) 01, 10
01,03 14.01.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun 14.01.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun *) 01,10
01 14.01.04 Accize incasate din vanzarea de cafea 14.01.04 Accize incasate din vanzarea de cafea *) 01
01 14.01.05 Accize incasate din vanzarea  altor produse 14.01.05 Accize incasate din vanzarea  altor produse *) 01
01 14.01.07 Accize încasate din vânzarea energiei electrice 14.01.06 Accize încasate din vânzarea energiei electrice din productia interna *) 01

14.01.07 Accize încasate din vânzarea autoturismelor din productia interna *) 01
14.01.08 Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer conditionat *) 01

01 14.01.08 Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale 14.01.11 Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale *) 01
01,03 14.01.09 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice 14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice *) 01, 10
01,03 14.01.10 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun 14.01.13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) 01,10
01 14.01.11 Accize încasate în vamă din importul de cafea 14.01.14 Accize încasate în vamă din importul de cafea *) 01
01 14.01.13 Accize încasate în vamă din importul energiei electrice 14.01.15 Accize încasate în vamă din importul energiei electrice 01
01 14.01.12 Accize încasate în vamă din importul altor produse 14.01.16 Accize încasate în vamă din importul altor produse *) 01

14.01.17 Accize încasate în vamă din importul autoturismelor  *) 01
14.01.18 Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer conditionat *) 01

01 14.01.06 Accize rambursate 14.01.50 Accize de restituit/ de compensat *) 01

15.01 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 02,01

01 17.01.07

Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern 
de producători  precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra 
carburanţilor auto importaţi (Restante anii anteriori) 15.01.02 01

15.01.50 Alte taxe pe servicii specifice 02,01

Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători  precum şi pentru carburanţii 
auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (Restante anii anteriori)
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16.01 01,02,10
01,03 17.01.01 Taxe pentru jocurile de noroc 16.01.01 Taxe pentru jocurile de noroc 01,10
01,02,03 17.01.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.01.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 01,02,10

01 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 16.01.04 Taxe pe activitatea de  prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 01
01 17.01.18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 16.01.05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 01
01 17.01.21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 16.01.06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 01

01 21.01.03
Taxe  pentru  prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic 
international 16.01.07 Taxe  pentru  prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international 01

"01,02,03,04,06, 17.01.30 Alte incasari din impozite indirecte 16.01.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 01,02,03,04,10
A5 IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE 01,09

01 16.01. TAXE VAMALE 17.01 Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale
17.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice

01 16.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice 17.01.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeana *) 01
17.01.01.02 Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor *) 01
17.01.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente  taxelor vamale de la persoane juridice *) 01

'01 16.01.02 Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice prin unitatile vamale 17.01.02 Taxe vamale si alte venituri de la persoane fizice 01
01 17.01.26 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale 17.01.03 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale      01

17.01.50 Alte taxe pe tranzactii si comert international      01,09

01 A6 18.01 ALTE IMPOZITE SI  TAXE FISCALE 01,02,10

01 08.01.07 Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat  (Restante anii anteriori) 18.01.50 Alte impozite si  taxe 01,02,10
"01,02,03 17.01.30 Alte incasari din impozite indirecte 01,02,10

B CONTRIBUTII  DE ASIGURARI 03,04,05
20.01 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 03,04,05,6

01 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate 20.01.05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate 01

01 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap (Restante anii anteriori) 20.01.50 01,03,04,05,06
21.01 CONTRIBUTIILE  ASIGURATILOR 01,03,04,05,06

01 09.01.04 Contributia individuala de asigurari sociale 21.01.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21.01.50 Alte contributii pentru asigurari sociale  datorate de  asigurati 01,03,04,05,06

C VENITURI NEFISCALE
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.01 Venituri din proprietate 01,02,03,04,05,06,10
01,02,03 20.01. VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 30.01.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 01,02,10
01 22.01.04 Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal 30.01.02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal 01
01,02,03,04,06,1
0,16  22.01.05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.01.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

01,02,03,04,05,06,10,1
0

01,02,03,16  22.01.07   Venituri din concesiuni si inchirieri 30.01.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 01,02,05,10
01,02,03 22.01.19 Venituri din dividende 30.01.08 Venituri din dividende 01,02,10

30.01.50 Alte venituri din proprietate 0
31.01 Venituri din dobanzi 0

01,02, 03,10, 
30 22.01.09 Venituri din dobanzi 31.01.03 Alte venituri din dobanzi

01,02,04,05,08,09,1
0

01,02,03,06,10,
16,30 22.01.30  Incasari din alte surse (partea de venituri din dobanzi)

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.01 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 01,02,03,,05,06,10

01,03 21.01.01 Taxe de metrologie 33.01.01 Taxe de metrologie 01,10
01,03 21.01.04 Taxe consulare 33.01.02 Taxe consulare 01,10
01 21.01.02 Venituri din taxe pentru prestatii vamale 33.01.03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale    01
01,03 21.01.05 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 33.01.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 01,02,10
01,03 21.01.17 Taxe si alte venituri in invatamant 33.01.05 Taxe si alte venituri in invatamant 01,02,10
01 21.01.18 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 33.01.06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara 01
"01,03 21.01.19 Venituri realizate din acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale  33.01.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 01,10
"01,02,03,08 21.01.20 Venituri din prestari de servicii 33.01.08 Venituri din prestari de servicii 01,02,03,04,05,06,10
01 21.01.21 Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal

01 21.01.16
Incasari din prestatiile efectuate de Oficiul Naţional pentru Recrutare şi Plasare a Forţei 
de Muncă în Străinătate

"01,03 21.01.10 Taxe si alte venituri din protectia mediului 33.01.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului 01,10
01 17.01.11 Venituri din timbrul judiciar  33.01.23 Venituri din timbrul judiciar 01
"01 17.01.16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 33.01.25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 01
"01 22.01.21 Venituri din despagubiri 33.01.26 Venituri din despagubiri 01

33.01.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 01,02,03,04,05,06,10
34.01 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI  PERMISE

01 21.01.34 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate 34.01.01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate 01
01,02 17.01.13 Taxe extrajudiciare de timbru -la bugetul de stat restante anii anteriori- 34.01.02 Taxe extrajudiciare de timbru -la bugetul de stat restante anii anteriori- 10

34.01.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 01,02,10
35.01 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

"01,02,03,06 22.01.03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 01,02,03,04,05,06,10
"01 17.01.15 Amenzi judiciare 01

Alte contributii pentru asigurari sociale  datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contrib. agentilor econ. pentru pers. cu 
handicap)

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE  ACTIVITATI
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Apartine 
bugetului: 
**

Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol  
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine 
bugetului: **

"01,02 22.01.08  
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si 
taxe 35.01.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe 01,02

"01,02 22.01.12 
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate 
odata cu confiscarea potrivit legii 35.01.03 01,02

"01,10, 17.01.02 Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 35.01.04 Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen 01
35.01.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 01,02,03,04,05,06,10

"01,02,03 36.01 DIVERSE VENITURI 
"01 22.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

"01 22.01.20
Sume provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii si asigurari 
sociale militare 36.01.03 Sume  din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 

"01,03 21.01.22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.01.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 01,10
"01,03 21.01.12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 36.01.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 
"01 21.01.13 Varsaminte din veniturile institutiilor publice si activitatilor autofinantate

36.01.09 Fondul de risc 11
01,02 22.01.24 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.01.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate 01,02

"01,02,03,04,06,1
0,16,30,31 22.01.30 Incasari din alte surse 36.01.50 Alte venituri

"01
22.01.16 Venituri realizate din incasarea debitelor evidentiate in   bilanturile   de  lichidare  a   

patrimoniului   fostelor cooperative agricole de productie   
01,02 21.01.30 Alte venituri de la institutiile publice

37.01 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE
01,02,03, 
04,06,16 40.01.01 Donatii si sponsorizari 37.01.01 Donatii si sponsorizari 01,02,03,04,05,10

37.01.50 Alte transferuri voluntare

II       VENITURI DIN CAPITAL                    
01,02,03 30.01 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 39.01 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 01,02,10
01,02,03 30.01.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.01.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 01,02,10
01 30.01.02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare 39.01.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare 01,10
01,02 30.01.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.01.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 01,02
01 30.01.08 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 39.01.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 01,10

39.01.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
IMPRUMUTURI III OPERATIUNI FINANCIARE 

"01,02,03,04,06 42.01 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 40.01 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 01,01,04,10

"01 42.01.01
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective 
aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale 40.01.01 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale 01

si acorduri interguvernamentale 01

"01 42.01.05
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de 
statutul de refugiat 40.01.02 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat 01

"01 42.01.10 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara 40.01.04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara 01

"01 42.01.11 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism 40.01.05 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism 01
sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

"01,02 42.01.15
Incasari din rambursarea microcreditelor  acordate persoanelor fizice care desfasoara 
activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale 40.01.07 Incasari din rambursarea microcreditelor  de la persoane fizice si juridice 01

"01,02,04 42.01.17
Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si  
administrate prin agentii de credit

"01 42.01.09
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre 
CONEL si ROMGAZ 40.01.08 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ  01

"01 42.01.18 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil 40.01.09 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil 01

01 42.01.07 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole 40.01.12 01
"03 42.01.30 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.01.50 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 01,02,04,10

*_) Detalierea se face numai in executie *_) Detalierea se face numai in executie
**) Se regaseste in: **) Se regaseste in:

I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat 1 Clasificatia indicatorilor privind bugetul de stat
2  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale 2 Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale

3
Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii 3 Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurărilor sociale de stat

4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat 4 Clasificatia indicatorilor privind bugetul asigurărilor  pentru somaj
6  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj 5 Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate
8 Clasificatia indicatorilor activitatilor finantate integral  din venituri proprii 6 Clasificatia cheltuielilor din credite externe

10 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statulu 7 Clasificatia cheltuielilor din credite interne 
14 Clasificatia intrarilor de credite externe 8 Clasificatia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile
15 Clasificatia imprumuturilor interne 9 Clasificatia indicatorilor privind bugetul trezoreriei statului

16
Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate 10 Clasificatia indicatorilor privind bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

30 Clasificatia fondurilor externe nerambursabile 11 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale
31 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu  confiscarea potrivit legii
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