
ORDIN   Nr. 771 din 18 iulie 2007
pentru aprobarea Preciz rilor de aplicare a unor prevederi din normele

metodologice de aplicare a titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 509 din 30 iulie 2007

    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor,

    având în vedere prevederile art. II din Hot rârea Guvernului nr. 213/2007 pentru
modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  Preciz rile de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de
aplicare a titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, prev zute în anexa care face parte
integrant  din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direc ia de specialitate pe linia autoriz rii antrepozitelor fiscale, operatorilor
înregistra i i importatorilor de produse accizabile supuse marc rii din cadrul Ministerului
Economiei i Finan elor, precum i autorit ile fiscale teritoriale vor lua m suri pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      Ministrul economiei i finan elor,
                              Varujan Vosganian

    Bucure ti, 18 iulie 2007.
    Nr. 771.

    ANEXA 1

                                 PRECIZ RI
de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize
i alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea

Guvernului nr. 44/2004

    1. Operatorii economici care intr  sub inciden a prevederilor alin. (1) al pct. 5^1.3 din
normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize i alte taxe speciale" din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modific rile i complet rile ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, care
efectueaz  achizi ii în regim suspensiv de produse energetice prev zute la art. 175 alin.



(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, de la antrepozite fiscale din alte state membre, vor de ine pe lâng  autoriza ia
de utilizator final i calitatea de operator înregistrat.
    2. Operatorii economici care intr  sub inciden a prevederilor alin. (1) al pct. 5^1.3 din
normele metodologice, care efectueaz  achizi ii în regim suspensiv de produse
energetice, altele decât cele prev zute la art. 175 alin. (3) din Codul fiscal, de la
antrepozite fiscale din alte state membre, pot ob ine calitatea de operator înregistrat în
cazul în care furnizorii acestor produse o solicit .
    3. Operatorii economici care efectueaz  achizi ii intracomunitare de produse energetice
în regim suspensiv, în vederea utiliz rii în scopurile prev zute la art. 201 din Codul
fiscal, trebuie s  de in  calitatea de operator înregistrat.
    4. (1) Pentru situa iile prev zute la pct. 1 - 3, calitatea de operator înregistrat se ob ine
prin depunerea la autoritatea fiscal  central  a cererii de autorizare, al c rei model este
prev zut în anexa nr. 7 la normele metodologice, astfel cum a fost modificat  prin
Hot rârea Guvernului nr. 1.861/2006.
    (2) Cererea de autorizare va fi înso it  de urm toarele documente:
    - copia autoriza iei de utilizator final de inut  de solicitant, valabil  la data depunerii
cererii, pentru situa iile în care se elibereaz  astfel de autoriza ii;
    - copia contractelor încheiate cu antrepozitarii autoriza i din statele membre de
expedi ie;
    - declara ia pe propria r spundere privind locurile unde urmeaz  a fi recep ionate
produsele.
    (3) În cazul produselor accizabile pentru care în Codul fiscal este prev zut expres nivel
de acciz , operatorul înregistrat are obliga ia s  constituie garan ia în conformitate cu
prevederile pct. 12^2 din normele metodologice.
    5. Obligativitatea viz rii documentului administrativ de înso ire de c tre autoritatea
fiscal  a locului de expediere, prev zut  la alin. (3) al pct. 14 din normele metodologice,
intervine numai în cazul antrepozitarilor din România, autoriza i pentru produc ia de
alcool etilic ca materie prim .
    6. (1) Operatorii economici care de in magazine autorizate s  func ioneze în regim
duty free i care prin efectul legii sunt asimilate antrepozitelor fiscale de depozitare în
baza autoriza iei de duty free vor solicita atribuirea codului de accize în vederea înscrierii
în Registrul na ional al operatorilor de produse accizabile armonizate. Pentru aceasta,
operatorul economic va depune la autoritatea fiscal  central  o cerere înso it  de
autoriza ia de duty free. Cererea va con ine informa ii cu privire la datele de identificare
ale operatorului economic i ale magazinelor pe care le de ine.
    (2) Codul de accize care se atribuie operatorului economic autorizat s  func ioneze în
regim duty free i, respectiv, magazinului sau magazinelor pe care le de ine va fi stabilit
prin decizie a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor
armonizate i va fi înscris pe autoriza ia de duty free.
    7. Procedura prev zut  la pct. 10 din normele metodologice este aplicabil i în cazul
pierderii celorlalte autoriza ii emise de autoritatea fiscal  competent  operatorilor
economici pentru opera iuni cu produse accizabile.
    8. Autorit ile fiscale, la cererea operatorilor economici prev zu i la pct. 23.2 din
normele metodologice, pot solicita institu iilor financiare sau Trezoreriei Statului
eliberarea garan iilor constituite pentru ob inerea autoriza iilor de utilizatori finali de



produse energetice, r mase f  obiect prin eliminarea obliga iei de a prezenta o astfel de
garan ie la autoritatea fiscal  prev zut  la pct. 23.2 din normele metodologice, astfel cum
a fost modificat prin Hot rârea Guvernului nr. 213/2007.
    9. Opera iunea exclusiv  de amestec în vrac dintre biocarburan i i carburan ii
tradi ionali, prev zut  la alin. (5) al pct. 23.8 din normele metodologice, se poate realiza
numai în antrepozite fiscale de depozitare, sub supraveghere fiscal .
    10. În aplicarea prevederilor pct. 23.10 din normele metodologice, produsul rezultat
din amestecul dintre biocarburan i i carburan ii tradi ionali intr  sub inciden a marc rii
atunci când este destinat a fi utilizat drept combustibil pentru motor în situa iile prev zute
la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care se acord  scutire de la plata accizelor,
potrivit legii.
    11. (1) Autoriza iile de utilizator final se elibereaz  pentru fiecare furnizor.
    (2) Atunci când beneficiarul scutirii solicit  o autoriza ie de utilizator final pentru un
nou furnizor, cantitatea care va fi înscris  în aceast  autoriza ie va fi cel mult egal  cu
diferen a dintre cantitatea estimat  ca fiind necesar  pe parcursul unui an i cantit ile
efectiv achizi ionate în acela i an, în baza altei autoriza ii de utilizator final.
    12. În aplicarea prevederilor pct. 37 din normele metodologice, eliberarea în consum a
produselor energetice de c tre antrepozitarii autoriza i este obligatoriu a se realiza potrivit
alin. (1) i (2) ale acestui punct.
    13. Intr  sub inciden a prevederilor pct. 62 alin. (4) teza a 3-a din normele
metodologice comercializarea b uturilor alcoolice îmbuteliate în butelii sau cutii a c ror
capacitate dep te 3 litri.


