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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru aprobarea modelului Declarației privind programul de lucru al fabricii de alcool
etilic/distilate și a Instrucțiunilor pentru întocmirea programului de lucru
Având în vedere prevederile art. 223 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale pct. 11 alin. (2) aferent titlului VIII „Măsuri speciale privind supravegherea producției, importului și circulației unor
produse accizabile” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,
ținând seama de prevederile art. 4 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale a Vămilor,
în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă modelul Declarației privind programul
de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate și Instrucțiunile pentru
întocmirea programului de lucru, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Programele de lucru ale fabricilor de alcool
etilic/distilate se aprobă de Direcția de autorizări din cadrul
Autorității Naționale a Vămilor.
(2) Declarațiile privind programele de lucru prevăzute la
alin. (1) se depun la Direcția de autorizări din cadrul Autorității
Naționale a Vămilor în vederea aprobării cu cel puțin 15 zile
înainte de punerea în aplicare a acestora.
Art. 3. — Programele de lucru ale fabricilor de alcool
etilic/distilate aprobate se comunică antrepozitarilor autorizați,
direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize și
operațiuni vamale în raza cărora funcționează instalațiile de
fabricație a alcoolului etilic/distilatelor autorizate, Direcției
supraveghere accize și operațiuni vamale din cadrul Autorității
Naționale a Vămilor, precum și Direcției generale coordonare
inspecție fiscală și Gărzii Financiare din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală.
Art. 4. — Programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate
constituie declarație făcută pe propria răspundere a
antrepozitarului. Orice modificare, de orice natură, a programului
de lucru trebuie adusă la cunoștința Direcției de autorizări, în
termen de 24 de ore de la producerea acesteia.
Art. 5. — (1) Funcționarea instalației de fabricație a alcoolului
etilic/distilatelor fără un program de lucru aprobat, precum și
nerespectarea programului de lucru aprobat se sancționează
potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Titularii autorizațiilor de antrepozit fiscal au obligația să
permită accesul reprezentanților cu atribuții de control din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale
a Vămilor și Gărzii Financiare în orice moment, atât timp cât
autorizația este validă, chiar dacă antrepozitul se află în afara
programului de lucru. Accesul în antrepozitele fiscale în afara
programului de lucru se realizează în scopul verificării îndeplinirii

condițiilor de autorizare și funcționare, precum și a modului de
valorificare a produselor accizabile aflate sub supraveghere
fiscală, potrivit prevederilor legale în domeniu.
Art. 6. — Oprirea instalației de fabricație, datorată unor cauze
tehnice, pe o durată mai mare de 24 de ore, constatată prin
proces-verbal întocmit de supraveghetorul fiscal împreună cu
reprezentanții antrepozitarului, implică întocmirea unui nou
program de lucru și supunerea lui spre aprobare, dacă oprirea
instalației necesită o modificare a perioadelor viitoare de
funcționare a instalației prevăzute în programul de lucru aprobat.
Art. 7. — (1) Programul de lucru se suspendă pe perioada în
care autorizația de antrepozit fiscal este suspendată.
(2) Revocarea sau anularea autorizației de antrepozit fiscal
implică retragerea aprobării programului de lucru.
(3) În cazul în care efectele juridice ale deciziei de
suspendare, revocare sau anulare a autorizației de antrepozit
fiscal sunt suspendate potrivit legii, antrepozitarul este obligat
să dețină un nou program de lucru ce va fi aprobat.
Art. 8. — (1) Programele de lucru aprobate până la data
intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data
pentru care au fost aprobate.
(2) Programele de lucru aflate în curs de aprobare la data
intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi soluționate potrivit
art. 2.
Art. 9. — Direcția generală coordonare inspecție fiscală și
Garda Financiară din cadrul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, Direcția de autorizări și Direcția supraveghere accize și
operațiuni vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor vor
lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 10. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 716/2008 pentru aprobarea modelului
Declarației privind programul de lucru al fabricii de alcool
etilic/distilate și a Instrucțiunilor pentru întocmirea programului
de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 345 din 5 mai 2008, se abrogă.
Art. 11. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar
București, 13 mai 2009.
Nr. 903.
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ANEXA Nr. 1

Antrepozitar ................................
Cod accize antrepozitar .................
Cod accize antrepozit .....................
DECLARAȚIE

privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate pe perioada ...............
Capacitatea de fabricație a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore
(Capz.): ............... hl alcool pur*)
Numărul de coloane de rafinare și/sau distilare și diametrele acestora:
Perioada de funcționare
Nr.
crt.

Luna

0

1

Pregătirea
materiei prime

Distilarea
materiei prime

Rafinarea
alcoolului brut

2

3

4

Numărul de zile
de
rafinare/distilare

Cantitatea
de alcool
rafinat/distilat
(estimată)
— hl alcool pur*) —

Perioada
în care instalația
nu funcționează

5

6

7

1.
2.
..
..
..
12.
TOTAL:

x

x

Data
.................................

Semnătura și ștampila antrepozitarului
.................................................................

*) Noțiunea de alcool pur este definită în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI

pentru întocmirea programului de lucru
5. Pentru fiecare perioadă de funcționare a instalației se vor
1. Programul de lucru se întocmește în două exemplare,
pentru o perioadă de un an, defalcat pe luni calendaristice, menționa ziua de pornire a funcționării și ziua în care întreaga
începând cu luna de la care autorizația de antrepozit fiscal intră instalație va fi oprită.
6. În coloana 5 se va menționa numărul de zile în care se
în vigoare.
2. În cazul în care antrepozitarul deține două sau mai multe realizează operațiunea de rafinare a alcoolului brut, în cazul
instalații de fabricație a alcoolului etilic/distilatelor ce pot obținerii de alcool etilic rafinat, respectiv numărul de zile în care
funcționa independent, se va întocmi câte un program de lucru se realizează distilarea materiei prime alcoolice, în cazul
obținerii distilatelor de vin, de cereale, de fructe etc., în
pentru fiecare instalație montată și pusă în funcțiune.
3. Modificările aduse instalației, ce atrag creșterea sau concordanță cu tehnologia de fabricație adoptată pentru
micșorarea capacității de fabricație, conduc obligatoriu la obținerea cantităților de alcool/distilate estimate.
7. Perioadele de nefuncționare a instalației de fabricație se
întocmirea și înaintarea spre aprobare a unui nou program de
înscriu în programul de lucru prin indicarea orei din ziua în care
lucru.
4. Declararea capacității de fabricație a alcoolului se va opri instalația și se vor aplica sigilii fiscale, respectiv a orei
rafinat/distilatelor în 24 de ore, a numărului de coloane de din ziua în care se va desigila instalația, în vederea repunerii în
distilare și/sau rafinare și a diametrelor acestora trebuie făcută funcțiune.
8. Datele înscrise în programul de lucru, întocmit conform
pe baza caracteristicilor tehnice ale instalației, stabilite de
producătorul instalației sau de unitatea care a efectuat montarea modelului prevăzut în anexa nr. 1, vor respecta corelația:
Coloana 6 = capacitatea zilnică x coloana 5
și punerea în funcțiune a instalației.
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