
ORDIN  Nr. 2137/2019 din 2 august 2019

privind procedura de aplicare a prevederilor legate de trasabilitatea produselor din
tutun

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

             AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 683 din 19 august 2019

     Având în vedere:

    -  prevederile Directivei  2014/40/UE a Parlamentului  European şi  a Consiliului  din  3
aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale
statelor membre în ceea ce priveşte producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din
tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special art. 15
alin. (12);

    - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017
privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru
produsele din tutun,

    ţinând cont de avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa
nr. 782.826 din 16 aprilie 2019,

    în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor
pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi
de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun, care transpune la nivel naţional Directiva 2014/40/UE, şi ale art. 11
alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

     preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

     ART. 1

    Procedura de transmitere a informaţiilor, prevăzută la art. 15 alin. (3) lit. i) - k) din Legea
nr.  201/2016  privind  stabilirea  condiţiilor  pentru  fabricarea,  prezentarea  şi  vânzarea
produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru
prevenirea  şi  combaterea  efectelor  consumului  produselor  din  tutun  este  detaliată  în
cuprinsul  Regulamentului  de  punere  în  aplicare  (UE)  2018/574  al  Comisiei  din  15
decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de
trasabilitate  pentru  produsele  din  tutun,  iar  în  anexa II  la  Regulamentul  de  punere  în
aplicare (UE) 2018/574 sunt prevăzute mesajele principale care vor fi trimise de operatorii
economici prin mijloace electronice.

    ART. 2

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

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,



                              Mirela Călugăreanu


