
Page 1 of 3

                                      
  Ministerul Finanţelor 
 Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          
 Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov

    Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

            
  MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE OG 16/2022*

                                     TITLUL VIII - Accize și alte taxe speciale  

Pct. Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările 
aduse de OG nr. 16/2022

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
                             aduse de OG nr. 16/2022

Data
intrării în
vigoare

100 ART. 342  Nivelul accizelor
.......................................................................

(2)  Prin  excepţie  de  la  alin.  (1)  pentru  ţigarete,  nivelul
accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui an şi este
cel prevăzut în anexa nr. 1.

La articolul 342, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins: 

(2)  Prin  excepţie  de la  alin.  (1)  pentru ţigarete, tutun fin
tăiat, destinat rulării în ţigarete, ţigări şi ţigări de foi şi alte
tutunuri de fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1
aprilie a fiecărui an şi este cel prevăzut în anexa nr. 1. 

1 august
2022

101 ART. 343 Calculul accizelor

(4) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului
legal  de  14% asupra  preţului  de  vânzare  cu  amănuntul  al
ţigaretelor eliberate pentru consum.

 

 

  (5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se
determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare
cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem

La articolul  343, alineatele (4)—(6) se modifică  şi vor avea
următorul cuprins: 
(4) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului
legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum.  Acest procent legal se aplică după
cum urmează:
a) 13% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022—31
martie 2023 inclusiv; 
b) 12% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023—31
martie 2024 inclusiv; 
c) 11% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024—31
martie 2025 inclusiv;
d) 10% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.
(5)  Acciza  specifică  exprimată  în  lei/1.000  de  ţigarete  se
determină anual, pe baza preţului mediu ponderat de vânzare

1 august
2022
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şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1.
Această acciză specifică  se aprobă prin ordin al  ministrului
finanţelor  publice**), care se publică în Monitorul Oficial  al
României, Partea I, până la 1 martie. În perioada  1 ianuarie
2021 - 31 martie 2021, acciza specifică pentru ţigarete este
de 418,76 lei/1.000 ţigarete.
 (6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi
mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000
de  ţigarete  care  este  de  97%  din  nivelul  accizei totale
prevăzut în anexa nr. 1.

cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem
şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză
specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1
martie. În perioada  1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv,
acciza  specifică  pentru  ţigarete  este  de  459,386  lei/1.000
ţigarete.
(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi
mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

102  ART. 442   Nivelul și calculul accizelor
  
  (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 439
este cel  prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezentul titlu, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
Pentru anii următori, nivelul accizelor aplicabil începând cu
data  de  1  ianuarie  a  fiecărui  an  este  nivelul  actualizat
calculat conform alin. (2).

La articolul 442, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins: 
(1) Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 aprilie a fiecărui
an,  pentru  produsele  prevăzute  la  art.  439,  este  nivelul
prevăzut  în  anexa  nr.  2,  care  face  parte  integrantă  din
prezentul titlu.

1 august
2022

103  ART. 442   Nivelul și calculul accizelor

(2) Nivelul accizelor prevăzut în  anexa nr. 2 se actualizează
anual cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni,
calculată  în  luna  septembrie  a  anului  anterior  celui  de
aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015,
comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la
data de 15 octombrie. Nivelul accizelor actualizat se publică
pe site-ul Ministerului Finanţelor, de regulă până la data de
20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a
fiecărui an.
(3)  Prevederile  alin.  (2)  nu  se  aplică  în  cazul  în  care  în
ultimele  12  luni  are  loc  scăderea  preţurilor  de  consum,
calculată  în  luna  septembrie  a  anului  anterior  celui  de
aplicare, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015,
comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la
data de 15 octombrie.
 (3^1)  Nivelul  în  lei  al  accizelor,  obţinut  după  efectuarea
actualizării  prevăzute la alin. (2),  se rotunjeşte la nivel de
două zecimale, prin reducere, atunci când a treia zecimală
este mai mică decât 5, şi prin majorare atunci când a treia
zecimală este mai mare sau egală cu 5.

La articolul 442, alineatele (2), (3) şi (31) se abrogă. 1 august
2022
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104 Anexa 1  Titlul VIII
Accize şi alte taxe speciale

Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” se
modifică  şi  se  înlocuieşte  cu   anexa  nr.  1 la  prezenta
ordonanţă. 

1 august
2022

105 Anexa 2  Titlul VIII
Accize şi alte taxe speciale

Anexa nr. 2 de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” se
modifică  şi  se  înlocuieşte  cu  anexa  nr.  2 la  prezenta
ordonanţă. 

1 august
2022

     ART. IV – OG nr. 16/2022
    (1) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022 - 31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10 - 18 din
anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în
coloana nr. 3 din această anexă, actualizat cu creşterea preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021,
faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, respectiv cu 114,27%.
    (2) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 august 2022 - 31
decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 - 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă nu se actualizează cu creşterea
preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015.
    (3) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2023 - 31
decembrie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10 - 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloana nr. 4 din această anexă nu se actualizează cu creşterea
preţurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2022, faţă de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015.
    (4) În situaţia în care, în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la nr. crt. 10 -
12, în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
este mai mic decât nivelul minim prevăzut în tabelul A din anexa I la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, al cărui echivalent în lei se stabileşte utilizând
cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a anului 2022, se aplică
nivelul minim prevăzut de directivă.
    (5) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. 6 - 9 din anexa nr. 1 la
titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3
din această anexă.
    (6) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul VIII -
Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din
această anexă.
        
     OG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale a fost publicată 
în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.
                                                                                         Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de 25.07.2022 

             


