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La punctul 1, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele
(8) și (9):
(8) Operatorii prevăzuți la art. 336 pct. 2, 8, 9, 13 și 28 din Codul fiscal,
alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor anexa cererilor privind
acordarea autorizațiilor prevăzute pentru fiecare categorie în parte, în
locul certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului din care să rezulte valoarea capitalului social, documentele
prevăzute de legislația specifică prin care acestea au fost înființate din
care să rezulte valoarea patrimoniului de afectațiune și/sau altele
asemenea, astfel cum sunt prevăzute în legislația specifică respectivă.
(9) În înțelesul prezentelor norme, pentru operatorii prevăzuți la art. 336
pct. 2, alții decât cei înființați în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin valoarea capitalului social minim subscris și vărsat se înțelege valoarea patrimoniului
de afectațiune și/sau altele asemenea prevăzute în legislația specifică
prin care acestea au fost înființate."

Pct.
20.

5.
La punctul 5, alineatul (1) se modifică:
(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând
(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând acaccize se calculează în lei, după cum urmează:
cize se calculează în lei, după cum urmează:
a) pentru bere:
A = C x K x Q,
a) pentru bere:
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din Codul
fiscal;
Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul
amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri
Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificația
tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare
sortiment de bere și trebuie să fie același cu cel înscris pe etichetele
de comercializare a respectivelor sortimente de bere.
Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu
băuturi nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei
de bere din amestec și se înscrie pe eticheta de comercializare.

A = C x K x Q,
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul
amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri.
Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificația tehnică
elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de
bere și trebuie să fie același cu cel înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente de bere.
Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi
nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din
amestec și se înscrie pe eticheta de comercializare.

Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă și
Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă și
numărul de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din
numărul de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
b) pentru vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare:
b) pentru vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare:
A = K x Q,
A = K x Q,
A = cuantumul accizei;
A = cuantumul accizei;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2 - 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din Codul K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
fiscal;
Q
= cantitatea exprimată în hectolitri;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;

21.

c) pentru alcool etilic:
A = C x K x Q / 100,
A = cuantumul accizei;
C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum;

c) pentru alcool etilic:
A = C x K x Q/100,
A = cuantumul accizei;
C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum;

K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din Codul Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
d) pentru țigarete:
d) pentru țigarete:
A = A1 + A2,
A = A1 + A2,
A = acciza datorată;
A = acciza datorată;
A1 = acciza specifică;
A1 = acciza specifică;
A2 = acciza ad valorem;
A1 = K1 x Q1;

A2 = acciza ad valorem;
A1 = K1 x Q1;

A2 = K2 x PA x Q2,

A2 = K2 x PA x Q2,

K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului
finanțelor publice, exprimat în lei/1.000 țigarete;
K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra
prețului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin.
(4) din Codul fiscal;

K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanțelor
publice, exprimat în lei/1.000 țigarete;

PA = prețul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;

PA = prețul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;

Q1 = cantitatea de țigarete exprimată în mii țigarete;

Q1 = cantitatea de țigarete exprimată în mii țigarete;

Q2 = numărul de pachete de țigarete;
Q2 = Q1 / numărul de țigarete conținute în pachet;

K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra prețului
de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;

Q2 = numărul de pachete de țigarete;
Q2 = Q1/numărul de țigarete conținute în pachet;

e) pentru țigări și țigări de foi:
A = Q x K,

e) pentru țigări și țigări de foi:

A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii bucăți;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din Codul
fiscal;

A = cuantumul accizei;

A = Q x K,

Q = cantitatea exprimată în mii bucăți;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;

f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete și pentru f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete, și pentru alte
tutunuri de fumat:
alte tutunuri de fumat:
A = Q x K,
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea în kg;
Q = cantitatea în kg;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa
anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4)
din Codul fiscal;
alin. (2) - (4) din Codul fiscal;
g) pentru produse energetice:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de
+15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în
gigajoule;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10 - 17 din anexa nr. 1 la titlul
VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din
Codul fiscal;
h) pentru energie electrică:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;

g) pentru produse energetice:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/
cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal;
h) pentru energie electrică:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;

K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din Codul Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)-(4) din Codul fiscal."
fiscal.
6. (1) În aplicarea art. 345 alin. (1) din Codul fiscal, pentru produsele La punctul 6, alineatele (1)-(5) se abrogă.
accizabile prevăzute la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal, sumele reprezentând contribuția pentru finanțarea unor
cheltuieli de sănătate prevăzută la titlul XI din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare, se virează în conturi colectoare deschise în structura
clasificației bugetare la Trezoreria Statului de către persoana
plătitoare de accize.
(2) În aplicarea art. 345 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul
importului, sumele reprezentând contribuția pentru finanțarea unor
cheltuieli de sănătate se virează de către autoritatea vamală în ziua
lucrătoare imediat următoare celei în care accizele au fost încasate.
(3) Pentru produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 1 - 7 din anexa
nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, cota de 1% datorată Ministerului
Tineretului și Sportului, prevăzută în Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se
aplică asupra valorii accizelor datorate, diminuată cu suma
reprezentând contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de
sănătate prevăzută la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare.
(4) În aplicarea art. 345 alin. (1) din Codul fiscal, sumele
reprezentând cota de 1% prevăzute la alin. (3) se virează potrivit
prevederilor art. 46 din Regulamentul de punere în aplicare a
dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, în termenul prevăzut la art.
345 alin. (1) din Codul fiscal.
(5) În aplicarea art. 345 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în cazul
importului, sumele reprezentând cota de 1% prevăzute la alin. (3) se
virează de către autoritatea vamală, în ziua lucrătoare imediat
următoare celei în care accizele au fost încasate, în contul
Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzut la art. 45 din
regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001.

22.

6.
(6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea
accizelor datorate determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se
deduce contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate
menționată la alin. (1), cota de 1% menționată la alin. (3) și, după
caz, contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor
supuse acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal.
8.
(1) Garanția prevăzută la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal se
constituie în favoarea autorității fiscale teritoriale.
(2) Garanția prevăzută la alin. (1) poate fi constituită sub formă de:
a) depozit în numerar;
b) garanție personală.
............................
(4) În cazul garanției constituite sub formă de garanție personală se
aplică următoarele reguli:
8.
(3) În cazul garanției constituite sub formă de depozit în numerar se
aplică următoarele reguli:

La punctul 6, alineatul (6) se modifică:

23.

6) Valoarea accizelor de plată la bugetul de stat reprezintă valoarea accizelor datorate determinată potrivit pct. 5 alin. (1), din care se deduce
contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse
acestui regim potrivit art. 421 din Codul fiscal, după caz.
24.
La punctul 8, alineatele (2) și (4) se abrogă.

La punctul 8, alineatul (3) se modifică:

25.

(3) În cazul garanției constituite potrivit art. 348 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal se aplică următoarele reguli:

a) se consemnează mijloacele bănești la unitatea Trezoreriei a) se consemnează mijloacele bănești la unitatea Trezoreriei Statului la
Statului la care este arondată autoritatea fiscală teritorială;
care este arondată autoritatea fiscală teritorială;
b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul
aparține deponentului.
8. (9) Cuantumul garanției constituite de antrepozitarii autorizați
pentru producție nu poate fi mai mic decât limitele prevăzute mai
jos:
.......................................

b) orice dobândă plătită de trezorerie în legătură cu depozitul aparține
deponentului.
La punctul 8 alineatul (9), după litera f) se introduce o nouă literă, litera
f1):

26.

f1) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, de
maximum 1.000 hl pe an - 18.952 lei;

27.
La punctul 8 alineatul (9), litera g) se modifică:
g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri,
g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, înde maximum 5.000 hl pe an - 94.760 lei;
tre 1.000 și 5.000 hl pe an - 94.760 lei;

La punctul 8, după alineatul (34) se introduce un nou alineat, alineatul
(341):

28.

(341) În cazul garanțiilor prevăzute la art. 348 alin. (1) din Codul fiscal,
autoritatea fiscală teritorială dispune instituției de credit/societății de
asigurare emitente a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție
ori unității de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în
conturile de venituri bugetare corespunzătoare, în situațiile prevăzute la
alin. (34).
La punctul 8, după alineatul (39) se introduce un nou alineat, alineatul
(391):

29.

(391) Valoarea garanției reduse pentru antrepozitarii autorizați nu poate
fi mai mică decât limita minimă stabilită potrivit alin. (9) sau (11), după
caz.
11.
(1) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluție pentru
băuturile fermentate, altele decât bere și vinuri, prevăzute la art. 351
alin. (1) lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, se măsoară la temperatura de La punctul 11, alineatele (1) și (3)-(5) se abrogă.
20°C.
............................
(3) Produsele obținute din fermentarea completă sau parțială a
merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau
după fermentare, de apă, arome și zaharuri, încadrate la codurile
NC 2206 00 51 și NC 2206 00 81, precum și la codul NC 2206 00
31, dar care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), se
încadrează la poziția 3.1.1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul
fiscal.
(4) Produsele obținute din fermentarea unei soluții de miere,
încadrate la codurile NC 2206 00 59 și NC 2206 00 89, precum și la
codul NC 2206 00 39, dar care îndeplinesc condițiile prevăzute la
alin. (2), se încadrează la poziția 3.1.2 din anexa nr. 1 la titlul VIII din
Codul fiscal.
(5) Produsele obținute din fermentarea completă sau parțială a
merelor și/sau a perelor procesate, cu sau fără adaos, înainte sau

30.

după fermentare, de apă, arome și zaharuri, încadrate la codul NC
2206 00 31, a căror presiune datorată dioxidului de carbon în soluție
este egală sau mai mare de 3 bari, se încadrează la poziția 3.2.1 din
anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal.
La punctul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera
f1):
f1) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, de
maximum 1.000 hl pe an - 15.000 lei;
23. (1) Persoanele care intenționează să fie autorizate ca antrepozitari autorizați La punctul 23 alineatul (1), litera g) se modifică:
pentru producție de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii
capitalului social subscris și vărsat minim stabilit pe categorii de produse
accizabile, după cum urmează:

.........................................
g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri,
de maximum 5.000 hl pe an - 75.000 lei;
30.
(17) Operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru
producția de alcool și de distilate sunt obligați să dețină certificate eliberate de
Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de
acesta, pentru toate rezervoarele și recipientele calibrate în care se depozitează
alcoolul, distilatele și materiile prime accizabile din care provin acestea, indiferent
de natura lor.

31.

32.

g) pentru producția de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, între 1.000 și 5.000 hl pe an - 75.000 lei;".
La punctul 30, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul
(171):

33.

(171) Prin excepție de la prevederile alin. (17), operatorii economici care
solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producția de alcool și de distilate, care utilizează pentru realizarea producției exclusiv instalații tip
alambic, trebuie să depună o declarație pe propria răspundere privind
capacitatea vaselor de depozitare deținute, precum și capacitatea de
încărcare a instalației/instalațiilor tip alambic aflate în incinta locației propuse pentru autorizare."

30.
(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producție sau de
depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu
rezervoare standardizate distincte pentru fiecare produs în parte,
calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală.

La punctul 30, alineatul (24) se modifică:
(24) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producție sau de depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare
standardizate distincte pentru fiecare produs în parte, calibrate de Biroul
Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat
de acesta.

34.

46.
(3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal,
destinatarul înregistrat are obligația să respecte prevederile pct. 44
alin. (8).

La punctul 46, alineatul (3) se modifică:
(3) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (2) din Codul fiscal,
destinatarul înregistrat are obligația să respecte prevederile pct. 44 alin.
(7)."

35.

61.
La punctul 61 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, lit(7) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, autoritatea vamală era d):
teritorială eliberează autorizația de utilizator final, potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, dacă
sunt îndeplinite următoarele condiții:
....................................................................................

83.
(3) Autoritatea vamală teritorială aprobă eliberarea autorizației de
utilizator final, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii,
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
........................................................
92. (1) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal se acordă direct cu condiția ca aprovizionarea produselor energetice să se
efectueze de la un antrepozit fiscal, fie direct de către aeronava care utilizează
combustibilul în scopul scutit, fie indirect potrivit prevederilor alin. (2).
(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt
aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care
combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este
recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin.
(4), în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta
aeroportului, și care alimentează efectiv aeronavele, precum și în
cazul în care combustibilul pentru aviație expediat de la un
antrepozit fiscal este recepționat în scutire de accize de către
persoana prevăzută la alin. (4) lit. c) în alimentatoare destinate
alimentării aeronavelor deținute de aceasta sau în rezervoarele
deținute sub orice formă de aceasta, pentru alimentarea ulterioară a
aeronavelor pe care le deține. În acest caz, responsabilitatea cu
privire la livrarea combustibilului pentru aviație potrivit scopului scutit
revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada livrării efective a
acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului
scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei
aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din
cadrul instituțiilor prevăzute la alin. (4) lit. c).

36.

d) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general
consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
La punctul 83 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e):

37.

e) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general
consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
La punctul 92, alineatul (2) se modifică:

(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt
aprovizionate indirect de la un antrepozit fiscal în cazul în care
combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal este
recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4),
în alimentatoare autorizate exclusiv pentru circulația în incinta
aeroportului și care alimentează efectiv aeronavele, precum și în cazul
în care combustibilul pentru aviație expediat de la un antrepozit fiscal
este recepționat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin.
(4) lit. b) și c) în alimentatoare destinate alimentării aeronavelor deținute
de aceasta sau în rezervoarele deținute sub orice formă de aceasta,
pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deține."

38.

La punctul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul
(21):

39.

(21) Responsabilitatea cu privire la livrarea combustibilului pentru aviație
potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4), iar dovada
livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit
scopului scutit, este documentul de livrare semnat de comandantul
aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii structurilor competente din cadrul autorităților prevăzute la alin. (4) lit. c).
92.
(3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a)
din Codul fiscal se acordă direct și în cazul în care operatorii
economici prevăzuți la alin. (4) lit. b) aprovizionează aeronavele
deținute cu produse energetice care provin din achiziții
intracomunitare proprii. În acest caz operatorii economici trebuie să
dețină și calitatea de destinatar înregistrat. Prevederile alin. (2) se
aplică în mod corespunzător.
92.
(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept
combustibil pentru aviație se efectuează la prețuri fără accize către:
c) instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică,
sănătatea publică, siguranța și securitatea națională.
92^1.
(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit.
a) din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice
destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către instituțiile
de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică,
siguranța și securitatea națională, deplasate către un loc de livrare
directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a
fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.
(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înțelege locul
unde produsele energetice destinate utilizării drept combustibil
pentru aviație sunt recepționate în alimentatoarele destinate
alimentării aeronavelor deținute de instituțiile de stat care implică
apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranța și

La punctul 92, alineatul (3) se modifică:

40.

(3) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. a) din
Codul fiscal se acordă direct și în cazul în care persoana prevăzută la
alin. (4) lit. b) aprovizionează aeronavele deținute cu produse energetice
care provin din achiziții intracomunitare proprii. În acest caz operatorii
economici trebuie să dețină și calitatea de destinatar înregistrat. Prevederile alin. (21) se aplică în mod corespunzător.
La punctul 92 alineatul (4), litera c) se modifică:

41.

c) autoritățile publice.
La punctul 921, alineatele (1) și (2) se modifică:
(1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a)
din Codul fiscal, se aplică și în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către autoritățile publice, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în
cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din
România.
(2) În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înțelege locul unde
produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație
sunt recepționate în alimentatoarele destinate alimentării aeronavelor
deținute de autoritățile publice sau în rezervoarele deținute sub orice
formă de aceste autorități publice, pentru alimentarea ulterioară a aeron-

42.

securitatea națională sau în rezervoarele deținute sub orice formă
de aceste instituții de stat, pentru alimentarea ulterioară a
aeronavelor pe care le deține, cu respectarea condițiilor prevăzute
la art. 401 - 412 din Codul fiscal și pct. 124 - 134 din prezentele
norme.
93.
(4) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept
combustibil pentru navigația în apele Uniunii Europene și pentru
navigația pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, se
efectuează la prețuri fără accize către:
....................................
c) instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică,
sănătatea publică, siguranța și securitatea națională.
120.
(1) Pentru băuturile alcoolice și produsele din tutun prelucrat retrase de pe piață
în condițiile prevăzute la art. 400 alin. (2) din Codul fiscal, accizele plătite pot fi
restituite. Prin retragere de pe piață se înțelege retragerea din circuitul economic
a produselor eliberate pentru consum, în vederea reciclării, recondiționării sau
distrugerii acestora.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunță în scris
autoritatea vamală teritorială despre intenția de a retrage de pe
piață produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiționării,
distrugerii, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care se
realizează distrugerea acestora ori produsele sunt introduse în
antrepozitul de producție, în cazul reciclării sau recondiționării.
Distrugerea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat
retrase de pe piață poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o
altă locație stabilită de operatorul care retrage produsele de pe
piață, cu condiția respectării prevederilor legislației de mediu în
materie de distrugere.
120.
(4) Autoritatea vamală teritorială desemnează un reprezentant care:
..................................
b) În cazul distrugerii, indiferent de locația în care aceasta se
realizează, asistă la distrugerea băuturilor alcoolice și produselor din
tutun prelucrat și certifică documentul de distrugere;

avelor pe care le dețin, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 401412 din Codul fiscal și la pct. 124-134 din prezentele norme metodologice.
La punctul 93 alineatul (4), litera c) se modifică:

43.

c) autoritățile publice.

La punctul 120, alineatul (2) se modifică:

44.

2) În cazul prevăzut la alin. (1), operatorul economic anunță în scris autoritatea vamală teritorială despre intenția de a retrage de pe piață produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiționării, distrugerii, cu cel
puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe/se realizează distrugerea acestora, ori produsele sunt introduse în antrepozitul fiscal de producție, în cazul reciclării sau recondiționării. Distrugerea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat retrase de pe piață poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o altă locație stabilită de operatorul
care retrage produsele de pe piață, cu condiția respectării prevederilor
legislației de mediu în materie de distrugere.
La punctul 120 alineatul (4), litera b) se modifică:
b) în cazul distrugerii, indiferent de locația în care aceasta se realizează,
asistă, începând cu data comunicată de operatorul economic conform
alin. (2), la distrugerea băuturilor alcoolice și produselor din tutun prelucrat și certifică documentul de distrugere;

45.

La punctul 144, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(5):

46.

(5) În cazul aprovizionării cu produse energetice care provin din achiziții
intracomunitare proprii a aeronavelor deținute de persoana prevăzută la
pct. 92 alin. (4) lit. b), deplasarea produselor în cauză de la locul de
primire din România către locul de aprovizionare/alimentare al aeronavelor este însoțită de un document comercial care conține informațiile
din documentul administrativ electronic pe suport hârtie, prevăzut în
anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentele norme
metodologice, mai puțin codul de referință administrativ unic."
SECȚIUNEA a 22-a - Alte obligații pentru operatorii economici cu
produse accizabileSUBSECȚIUNEA a 4-a - Valorificarea produselor
accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau care fac
obiectul unei proceduri de executare silită
164. (1) Alcoolul etilic și băuturile alcoolice care fac obiectul unei
proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale
de comercializare pot fi valorificate de către organele de executare
silită către antrepozitarii autorizați pentru producția de alcool etilic materie primă numai în vederea procesării. În acest caz livrarea se
face pe bază de factură la prețuri care nu cuprind accizele.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru
produsele energetice care fac obiectul unei proceduri de executare
silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare.
(3) Produsele accizabile care fac obiectul unei proceduri de
executare silită și care îndeplinesc condițiile legale de
comercializare, cu excepția tutunurilor prelucrate, se valorifică de
organele de executare silită către operatorii economici comercianți
pe bază de factură la prețuri care cuprind și accizele.
(4) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) (3) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, după caz.

La capitolul I secțiunea a 22-a, subsecțiunea a 4-a "Valorificarea
produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea statului sau
care fac obiectul unei proceduri de executare silită", alcătuită din
punctul 164, se abrogă.

47.

ANEXA 19
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din
Codul fiscal
Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal/
importator autorizat ........................................
Cod accize/Cod identificare fiscală .........................
Localitatea .................., județul/sectorul ............
Str. ............................................ nr. .......
bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., cod poștal .........

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind achizițiile/importurile de produse accizabile
în luna ............... anul .....
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Proveniența (2)
B - Cod accize expeditor
C - Cod produs accizabil
D - Codul NC al produsului
E - Starea produsului (vrac/îmbuteliat) (V/Î)
F - Densitate la 15°C kg/l (3)
G - Concentrație grad alcoolic (4)
H - Grad Plato (5)
I - Acciza datorată - mii lei ______________________________________________________________________________
|
Document
| A| B| C| D| E| F| G| H| Recipienți |
Cantitate
| I|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| | | | | | | | |
|
| |
|____________________| | | | | | | | |______________|_______________| |
|Tip|Număr|Data
| | | | | | | | |Capacitate|nr.|kg|litri|mii
| |
|(1)|
|achiziției| | | | | | | | |nominală |
| |
|bucăți| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__________|___|__|_____|______|__|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__________|___|__|_____|______|__|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__________|___|__|_____|______|__|

(1) e-DA; declarația vamală de punere în liberă circulație.
(2) Se va înscrie indicativul SM de expediere/statul din care este
efectuat importul.
(3) Se va completa numai în cazul produselor energetice.
(4) Se va completa numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.
(5) Se va completa numai în cazul berii.
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Pierderi
B - Stoc efectiv
C - Diferența (+) sau (-)

Anexa nr. 19 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
ANEXA 2
(Anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului
VIII din Codul fiscal)
Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal/
importatorului autorizat
.............................................................
Cod accize/Cod identificare fiscală .........................
Localitatea .................., județul/sectorul ............
Str. ............................................ nr. .......
Bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poștal ..........
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind achizițiile/importurile de produse accizabile în luna ..... anul .....
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Proveniența (2)
B - Cod accize expeditor
C - Cod produs accizabil
D - Codul NC al produsului
E - Starea produsului (vrac/îmbuteliat) (V/Î)
F - Densitate la 15°C kg/l (3)
G - Concentrație grad alcoolic (4)
H - Grad Plato (5)
I - Acciza datorată - mii lei ____________________________________________________________________________
|
Document
| A| B| C| D| E| F| G| H| Recipienți |
Cantitate
| I|
|____________________| | | | | | | | |____________|_______________|__|
|Tip|Număr|Data
| | | | | | | | |capaci- |nr.|kg|litri|mii
| |
|(1)|
|achiziției| | | | | | | | |tate
|
| |
|bucăți| |
|
|
|
| | | | | | | | |nominală|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|________|___|__|_____|______|__|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|________|___|__|_____|______|__|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|________|___|__|_____|______|__|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
| |
|
| |
|___|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|________|___|__|_____|______|__|
(1) e-DA; declarația vamală de punere în liberă circulație.
(2) Se va înscrie indicativul SM de expediere/statul din care este efectuat
importul.
(3) Se va completa numai în cazul produselor energetice.
(4) Se va completa numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.
(5) Se va completa numai în cazul berii.
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Pierderi
B - Stoc efectiv
C - Diferența (+) sau (-)

48.

___________________________________________________________________________
___
| RECAPITULAREA PERIOADEI
|
|______________________________________________________________________________|
|Cod
|Codul NC |U.M.|Vrac/
|Stoc la |Cantitatea|Surplus | A | B | C |
|produs
|al
|
|Îmbuteliat|începutul|intrată
|pe
|
|
|
|
|accizabil|produsu- |
| (V/Î)
|lunii
|
|parcursul|
|
|
|
|
|lui
|
|
|
|
|lunii
|
|
|
|
|_________|_________|____|__________|_________|__________|_________|___|___|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________|_________|____|__________|_________|__________|_________|___|___|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________|_________|____|__________|_________|__________|_________|___|___|___|

Numele și prenumele .................
Semnătura ...........................
Data ...............

____________________________________________________________________________
| RECAPITULAREA PERIOADEI
|
|____________________________________________________________________________|
|Cod
|Codul |U.M.|Vrac/
|Stoc la |Canti- |Canti-|Surplus | A| B| C|
|produs
|NC al |
|Îmbuteliat|începutul|tatea |tatea |pe
| | | |
|accizabil|produ-|
| (V/Î)
|lunii
|intrată|ieșită|parcursul| | | |
|
|sului |
|
|
|
|
|lunii
| | | |
|_________|______|____|__________|_________|_______|______|_________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|_________|______|____|__________|_________|_______|______|_________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|_________|______|____|__________|_________|_______|______|_________|__|__|__|
Numele și prenumele ...................
Semnătura .............................
Data ..................................

*Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial 956 din 16.10.2020
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