
LEGE   Nr. 343 din 11 noiembrie 2009
privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 200/2008 pentru

modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 13 noiembrie 2009

    Parlamentul României adopt  prezenta lege.

    ART. I
    Se aprob  Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008, cu urm toarele
modific ri i complet ri:
    1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 19^1 se modific i va avea
urm torul cuprins:
    "(2) În aplicarea prevederilor prezentului articol se elaboreaz  norme privind
deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al
ministrului finan elor publice i al ministrului educa iei, cercet rii i inov rii."
    2. La articolul I, dup  punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu
urm torul cuprins:
    "12^1. Dup  alineatul (2) al articolului 169 se introduc trei noi alineate, alineatele
(2^1) - (2^3), cu urm torul cuprins:
    <<(2^1) Începând cu anul 2010, beneficiaz  de accize specifice reduse i produc torii
de bere care de in instala ii de fabrica ie cu o capacitate nominal  ce dep te 200.000
hl/an, estimeaz  o produc ie anual  sub cantitatea de 200.000 hl/an i care îndeplinesc
cerin ele prev zute la alin. (4), cu condi ia în tiin rii autorit ii fiscale competente în
termenul prev zut la alin. (3), conform prevederilor din norme.
    (2^2) Produc torii de bere prev zu i la alin. (2^1), care în cursul anului constat  c
produc ia realizat  dep te cantitatea de 200.000 hl/an, datoreaz  acciza specific i au
obliga ia pl ii, pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se constat
dep irea respectivei cantit i, a diferen ei dintre acciza specific i acciza specific
redus , precum i a major rilor de întârziere aferente diferen ei de plat , potrivit
dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur  fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. În cadrul aceluia i termen,
produc torii de bere au obliga ia de a depune la autoritatea fiscal  competent  declara ii
rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat i pl tit acciza
specific  redus .
    (2^3) Produc torii de bere prev zu i la alin. (2^1), care în cursul anului estimeaz  c
vor avea o produc ie care va dep i cantitatea de 200.000 hl/an, pot pl ti acciza specific
i vor în tiin a despre acest fapt autoritatea fiscal  competent . În tiin area autorit ii

fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu înl tur  obliga ia pl ii
diferen ei dintre acciza specific i acciza specific  redus , precum i a major rilor de
întârziere aferente diferen ei potrivit dispozi iilor Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare. În vederea eviden ierii obliga iilor
fiscale datorate în plus fa  de cele achitate cu titlu de acciz  specific  redus ,
produc torii de bere au obliga ia de a depune la autoritatea fiscal  competent  declara ii



rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat i pl tit acciza
specific  redus .>>"
    ART. II
    Produc torii de bere care îndeplinesc condi iile prev zute la art. 169 alin. (4) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, i care de in
instala ii de fabrica ie cu o capacitate nominal  ce dep te 200.000 hl/an, dar care
estimeaz  în cursul anului 2009 o produc ie anual  sub cantitatea de 200.000 hl/an,
beneficiaz  de acciza specific  redus  cu condi ia în tiin rii autorit ii fiscale
competente în termen de 15 zile de la data intr rii în vigoare a prezentei legi, conform
condi iilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004. Pentru acciza pl tit  pân  la data
depunerii în tiin rii se procedeaz  la restituirea diferen ei de acciz  în condi iile
Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare. În vederea eviden ierii obliga iilor fiscale pl tite în plus cu titlul de acciz
specific , produc torii de bere au obliga ia de a depune, la autoritatea fiscal  competent ,
declara ii rectificative pentru fiecare dintre perioadele de declarare în care au efectuat
plata accizei specifice.
    ART. III
    Produc torii de bere care în anul anterior intr rii în vigoare a prezentei legi au
îndeplinit condi iile prev zute la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific rile
i complet rile ulterioare, i care au de inut instala ii de fabrica ie cu o capacitate

nominal  care dep te 200.000 hl/an, dar au realizat o produc ie anual  sub cantitatea
de 200.000 hl/an, pot solicita în termen de 15 zile de la data intr rii în vigoare a prezentei
legi restituirea diferen ei dintre acciza specific  pl tit i acciza specific  redus . Sumele
reprezentând diferen a de acciz  se restituie în condi iile Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, pe baza actului de control
prin care vor fi individualizate aceste sume.

    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 i ale art. 76 alin. (2) din Constitu ia României, republicat .

                    p. PRE EDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
                               IOAN OLTEAN

                         PRE EDINTELE SENATULUI
                           MIRCEA-DAN GEOAN
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