
ORDIN Nr. 2331/2017 din 30 august 2017
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru
aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile

armonizate

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 745 din 15 septembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare,

în  baza  prevederilor  Regulamentului  (CE)  nr.  684/2009  al  Comisiei  din  24  iulie  2009  de
implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate
pentru  deplasarea  produselor  accizabile  în  regim  suspensiv  de  accize,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

ținând  cont  de  prevederile  art.  448^1  și  448^2  din  Legea  nr.  227/2015,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

având  în  vedere  prevederile  art.  389  alin.  (3)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

ART. I

Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  221/2016  pentru  aprobarea  configurației  Codului  de
accize  și  a  Nomenclatorului  codurilor  de  produse  accizabile  armonizate,  publicat  în  Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016, se modifică și se completează după cum
urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:

"ART. 3^1

Pentru produsele din tutun încălzit prevăzute la art.  439 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru produsele prezentate sub
forma unei rezerve care conține atât tutun încălzit prevăzut la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, cât și lichid cu conținut de nicotină prevăzut la art. 439 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se
atribuie, exclusiv în scopul realizării supravegherii fiscale, codul de produs T500 «Alte tutunuri de
fumat» prevăzut în anexa nr. 2."

2.  În anexa nr.  1  "Configurația Codului  de accize",  punctul  1 se modifică și  va avea următorul
cuprins:

"1.  Pentru antrepozitarul  autorizat,  destinatarul  înregistrat,  expeditorul  înregistrat,  importatorul
autorizat,  utilizatorul  final,  operatorul  economic  cu  produse  supuse  accizelor  nearmonizate,
operatorul economic autorizat pentru activitatea de distribuție și comercializare angro de produse
supuse  accizelor  și  reprezentantul  fiscal,  codul  de  accize  este  format  din  13  caractere  și  are
următoarea configurație:



RO 12345 JJ AA NN, unde:

- RO reprezintă codul ISO al țării;

-  12345  reprezintă  o  secvență  de  5  caractere  numerice  pentru  identificarea  antrepozitarului
autorizat, destinatarului înregistrat, destinatarului înregistrat care primește doar ocazional produse
accizabile în regim suspensiv de accize, importatorului autorizat, utilizatorului final, operatorului
economic  cu  produse  supuse  accizelor  nearmonizate,  operatorului  economic  autorizat  pentru
activitatea  de  distribuție  și  comercializare  angro  de  produse  supuse  accizelor,  expeditorului
înregistrat și reprezentantului fiscal;

-  JJ  reprezintă o secvență de două caractere,  care are valoarea 00 pentru toate categoriile  de
operatori economici, mai puțin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili, care are
valoarea MC;

-  AA -  secvență ce reprezintă calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul  (antrepozitar
autorizat,  destinatar  înregistrat,  destinatar  înregistrat  care  primește  doar  ocazional  produse
accizabile în regim suspensiv de accize, importator autorizat, utilizator final, operator economic cu
produse  supuse  accizelor  nearmonizate,  operator  economic  autorizat  pentru  activitatea  de
distribuție  și  comercializare  angro  de  produse  supuse  accizelor,  expeditor  înregistrat  sau
reprezentant fiscal),  după cum urmează: XX pentru antrepozitar autorizat,  YY pentru destinatar
înregistrat,  ZZ  pentru destinatar  înregistrat  care  primește  doar  ocazional  produse accizabile  în
regim suspensiv de accize, IP pentru importator autorizat, UF pentru utilizator final, AN pentru
operator  economic  cu  produse  supuse  accizelor  nearmonizate,  EN  pentru  operator  economic
autorizat pentru activitatea de distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, IM
pentru expeditor înregistrat sau RF pentru reprezentant fiscal;

- NN - secvență de completare a numărului din 13 caractere, care are valoarea 00."

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Ionuț Mișa

 

București, 30 august 2017.

Nr. 2.331.


