
ORDIN nr. 890 din 30 ianuarie 2023

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.234/2022 privind modelul şi conţinutul
"Declaraţiei privind nomenclatorul de produse" şi modalitatea de declarare a sortimentelor de
ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind

preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor
de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul "Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe

sortimente de ţigarete" şi modalitatea de depunere a "Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu
amănuntul pe sortimente de ţigarete", precum şi modelul şi conţinutul "Situaţiei eliberărilor pentru
consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de

fumat" şi modalitatea de depunere a "Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări
de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat"

În  temeiul  prevederilor  art.  10  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  34/2009  privind  organizarea  şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor,  cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor pct. 5
alin. (10) şi pct. 13 alin. (1^2) din titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de
aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016,  cu
modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor emite următorul ordin:

Articolul I

Ordinul  ministrului  finanţelor  nr.  4.234/2022  privind  modelul  şi  conţinutul  „Declaraţiei  privind
nomenclatorul  de  produse“  şi  modalitatea  de  declarare  a  sortimentelor  de  ţigarete  în  vederea  atribuirii
codului  de  produs  utilizat  pentru  completarea  declaraţiei  privind  preţurile  de  vânzare  cu  amănuntul  pe
sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul
„Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“ şi modalitatea de depunere
a „Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete“, precum şi modelul şi
conţinutul „Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi  ţigări de foi,  tutun fin tăiat,  destinat
rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat“ şi modalitatea de depunere a „Situaţiei eliberărilor pentru consum
de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat“, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1237 din 22 decembrie 2022, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 2 punctul II „Completarea formularului“ secţiunea B „Sortimente de ţigarete“, coloana 1
„Denumirea sortimentului“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Coloana 1 «Denumirea sortimentului» -  se  completează cu denumirea sortimentului  astfel  cum aceasta
apare pe pachetul  de  ţigarete,  precum şi  cu orice  alte  elemente  care să asigure identificarea exactă a
sortimentului.

2. La anexa nr. 4 punctul II „Completarea formularului“ secţiunea B „Preţurile de vânzare cu amănuntul pe
sortimente de ţigarete“, coloana 1 „Denumirea sortimentului“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

Coloana 1 «Denumirea sortimentului» -  se  completează cu denumirea sortimentului  astfel  cum aceasta
apare pe pachetul  de  ţigarete,  precum şi  cu orice  alte  elemente  care să asigure identificarea exactă a
sortimentului, conform nomenclatorului de produse.

3. La anexa nr. 6 punctul II „Completarea formularului“ secţiunea B „Eliberări pentru consum de ţigarete“,
coloana 1 „Denumirea sortimentului“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Coloana 1 «Denumirea sortimentului» -  se  completează cu denumirea sortimentului  astfel  cum aceasta
apare pe pachetul  de  ţigarete,  precum şi  cu orice  alte  elemente  care să asigure identificarea exactă a
sortimentului, conform nomenclatorului de produse.



4. La anexa nr. 6 punctul II „Completarea formularului“ secţiunea C „Eliberări pentru consum de ţigări şi
ţigări de foi“, coloana 1 „Denumirea sortimentului“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Coloana 1 „Denumirea sortimentului“ -  se completează cu denumirea sortimentului  astfel  cum aceasta
apare pe pachetul  de ţigări/ţigări de foi,  precum şi  cu orice alte elemente care să asigure identificarea
exactă a sortimentului.

5. La anexa nr. 6 punctul II „Completarea formularului“ secţiunea D „Eliberări pentru consum de tutun fin
tăiat, destinat rulării în ţigarete şi alte tutunuri de fumat“, coloana 1 „Denumirea sortimentului“ se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Coloana 1 «Denumirea sortimentului» -  se  completează cu denumirea sortimentului  astfel  cum aceasta
apare pe ambalajul individual destinat vânzării cu amănuntul, precum şi cu orice alte elemente care să
asigure identificarea exactă a sortimentului.

Articolul II

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

  
 p. Ministrul finanţelor,
 Mihai Diaconu,
 secretar de stat

Bucureşti, 30 ianuarie 2023.

Nr. 890.


