
   
 
 

 

       

   
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art.207 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost introduse noi produse supuse 
accizării, astfel:  

- berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea 
gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este 
mai mică de 30% din numărul total de grade Plato; 

- băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool 
absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe 
şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%; 

- bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor; 
- confecţii din blănuri naturale; 
- iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu 

excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă; 
 - autoturisme şi autoturisme de teren, a căror capacitate cilindrică este mai 

mare sau egală cu 3.000 cm3; 
 - arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar 

sau de uz sportiv; 
 - cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi 

arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv; 
 - motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 

ambarcaţiuni pentru agrement. 
 
Pentru urmărirea modului de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, se propune 

introducerea poziţiilor de accize, pe tipurile de produse sus menţionate, în  
Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat şi, ca urmare, modificarea 
Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de 
plată la bugetul de stat”. 
  

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi 
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă, după cum urmează: 
 1. Completarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de 
stat, prevăzut în Anexa nr.11, cu următoarele poziţii:  

- accize pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la 
care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau 
nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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- accize pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care 
ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, 
sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- accize pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 

- accize pentru confecţii din blănuri naturale, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare ; 

- accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru 
agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate 
cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare ; 

- accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele 
de uz militar sau de uz sportiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

- accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de 
vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor 
şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 
 2. Modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 "Declaraţie 
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", prevăzute în Anexa nr.6. 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 
 

 

 


