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

  Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

                        

   MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE LEGEA 296/2020* 
                                              TITLUL VIII ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE

Art. I
Pct.:

Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE demodificările
aduse de Legea 296/2020*

Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de Legea 296/2020*

Data intrarii în
vigoare
conform 
L 296/2020 
cu 
modificările
aduse prin 
OUG 
226/2020**

170. Art. 336 Definiţii
….
9. expeditor înregistrat înseamnă persoana fizică sau juridică
autorizată de autoritatea competentă din statul membru în
care are loc importul,  în cadrul  activităţii  sale,  exclusiv să
expedieze  în  regim  suspensiv  de  accize  produsele
accizabile puse în liberă circulaţie în conformitate cu art. 79
din Regulamentul  (CEE)  nr.  2.913/92 al  Consiliului  din  12
octombrie 1992 de restituire a Codului Vamal Comunitar;
............................................. 
18.  procedură  vamală  suspensivă  sau  regim  vamal
suspensiv  înseamnă  oricare  dintre  procedurile  speciale
prevăzute  de Regulamentul  (CEE)  nr.  2.913/1992 al  căror
obiect  îl  constituie  mărfurile  necomunitare  în  momentul
intrării pe teritoriul  vamal al  Uniunii  Europene, depozitarea
temporară, zonele libere sau antrepozitele libere, precum şi
oricare dintre procedurile prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. a)
din acest regulament;

Art. 336 Definiţii 
….
9. expeditor înregistrat înseamnă persoana fizică sau juridică
autorizată de autoritatea competentă din statul  membru în
care are loc importul,  în cadrul  activităţii  sale,  exclusiv  să
expedieze  în  regim  suspensiv  de  accize  produsele
accizabile puse în liberă circulaţie în conformitate cu art. 201
din Regulamentul  (UE)  nr.  952/2013 al  Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului Vamal al Uniunii;
  ..................................................
18.  procedură  vamală  suspensivă  sau  regim  vamal
suspensiv  înseamnă  oricare  dintre  regimurile  speciale
prevăzute la art. 210 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în
care mărfurile neunionale pot fi plasate pe teritoriul vamal al
Uniunii  Europene,  precum  şi depozitarea  temporară
prevăzută  la  art.  5  pct.  17  din Regulamentul  (UE)  nr.
952/2013;"

24.12.2020
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171. Art. 340 Eliberarea pentru consum La articolul 340, după alin. (6) se introduce alin. (61):

Art. 340 Eliberarea pentru consum 
…...
(6^1) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a
fost anterior exigibilă, se consideră eliberare pentru consum
atunci  când  produsul  accizabil  obţinut  în  urma  probelor
tehnologice este deţinut de un antrepozitar propus într-un loc
de producţie pentru care s-a respins cererea de autorizare
ca antrepozit fiscal. Acciza devine exigibilă la data la care
decizia de respingere a cererii  de autorizare ca antrepozit
fiscal produce efecte, pentru produsele accizabile ce pot fi
eliberate pentru consum.

24.12.2020

172. Art. 343 Calculul accizelor
….
(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 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  2020-31  martie  2020,  acciza  specifică  pentru
ţigarete este de 386,377 lei/ 1.000 ţigarete.

Art. 343 Calculul accizelor 
…...
(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 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.

01.01.2021

173.
Art. 345 Plata accizelor la bugetul de stat
(1) Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a
lunii  următoare  celei  în  care  accizele  devin  exigibile,  cu  excepţia
cazurilor pentru care se prevede în mod expres un alt termen de plată.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
…

La art. 345 alin. (2), după lit. d) se introduce lit. e):
Art. 345 Plata accizelor la bugetul de stat

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
…
e) în situaţia prevăzută la art. 417 alin. (2) acciza se plăteşte
în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au
recepţionat produsele.

24.12.2020
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174. Art. 346 Depunerea declaraţiilor de accize
…..
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), orice persoană
aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 340 alin. (1) lit.
b) şi c) şi art. 340 alin. (4)-(7) are obligaţia de a depune o
declaraţie de accize la autoritatea competentă în termen de
5 zile calendaristice de la data eliberării pentru consum.

Art. 346 Depunerea declaraţiilor de accize 
…..
(3)  Prin  excepţie  de  la  prevederile  alin.  (1)  şi (2),  orice
persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la art. 340
alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 340 alin. (4)-(7) are obligaţia de a
depune o declaraţie de accize la autoritatea competentă în
termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării  pentru
consum.

24.12.2020

175.  Art. 348 Garanţii
…..
(8)  Valoarea  garanţiei  se  analizează  periodic,  pentru  a
reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau ale nivelului
accizelor.

Art. 348 Garanţii
…..
(8) Valoarea garanţiei se analizează  anual sau, ori de câte
ori  este  necesar,  de  către  autoritatea  competentă,  în
vederea actualizării  în funcţie de schimbările intervenite  în
volumul afacerii sau asupra nivelului accizelor.

24.12.2020

176. Art. 356 Gaz natural
…..
 (2) Operatorii economici autorizaţi în domeniul gazului nat-
ural au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă,
în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

Art. 356 Gaz natural
……. 
(2)  Operatorii  economici  autorizaţi  în  domeniul  gazului
natural  au  obligaţia  de  a  se  înregistra  la  autoritatea
competentă  înainte  de  desfăşurarea  activităţii  cu  gaz
natural, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

24.12.2020

177. Art. 357 Cărbune, cocs şi lignit
  
   În scopul  aplicării  art.  338 şi  339,  cărbunele,  cocsul şi
lignitul  sunt  supuse accizelor  şi  accizele  devin  exigibile  la
momentul  livrării  acestora  în  România  de  către  operatorii
economici  producători  sau  de  către  operatorii  economici
care  efectuează  achiziţii  intracomunitare  ori  care  importă
astfel de produse. Aceşti operatori economici au obligaţia să
se  înregistreze  la  autoritatea  competentă,  în  condiţiile
prevăzute în normele metodologice.

 Art. 357 Cărbune, cocs şi lignit 
    
   În scopul  aplicării  art.  338 şi  339,  cărbunele,  cocsul şi
lignitul  sunt  supuse accizelor  şi  accizele  devin exigibile  la
momentul  livrării  acestora  în  România  de  către  operatorii
economici  producători  sau  de  către  operatorii  economici
care  efectuează  achiziţii  intracomunitare  ori  care  importă
astfel de produse. Aceşti operatori economici au obligaţia să
se  înregistreze  la  autoritatea  competentă  înainte  de
desfăşurarea  activităţii  cu  astfel  de  produse, în  condiţiile
prevăzute în normele metodologice.

24.12.2020

178. Art. 358 Energie electrică
…..
(5)  Operatorii  economici  autorizaţi  în  domeniul  energiei
electrice  au  obligaţia  de  a  se  înregistra  la  autoritatea

Art. 358 Energie electrică 
…..
(5)  Operatorii  economici  autorizaţi  în  domeniul  energiei
electrice  au  obligaţia  de  a  se  înregistra  la  autoritatea

24.12.2020
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competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice. competentă  înainte  de  desfăşurarea  activităţii  cu  energie
electrică, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

179. Art. 359 Reguli generale

(1)  Autorizarea  antrepozitelor  fiscale,  a  destinatarilor
înregistraţi,  a  expeditorilor  înregistraţi  şi  a  importatorilor
autorizaţi  se  efectuează  de  către  direcţiile  generale
regionale ale finanţelor publice.

Art. 359 Reguli generale 

 (1)  Autorizarea  antrepozitelor  fiscale,  a  destinatarilor
înregistraţi,  a  expeditorilor  înregistraţi  şi  a  importatorilor
autorizaţi se efectuează de către direcţiile generale regionale
ale finanţelor publice,  respectiv de către Direcţia Generală
de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili,  pentru  operatorii
economici mari contribuabili.

24.12.2020

180. Art. 362 Reguli generale
…..
(4) În cazul în care micii producători prevăzuţi la alin. (2) lit.
b)  realizează  livrări  intracomunitare,  aceştia  informează
autorităţile  competente  şi  respectă  cerinţele  stabilite
prin Regulamentul  (CE)  nr.  884/2001 al  Comisiei  din  24
aprilie  2001  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  privind
documentele  de  însoţire  a  transporturilor  de  produse
vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(5)  Atunci  când  micii  producători  de  vin  dintr-un  alt  stat
membru  sunt  scutiţi  de  obligaţiile  privind  deplasarea  şi
monitorizarea  produselor  accizabile,  destinatarul  din
România  informează  autoritatea  competentă  cu  privire  la
livrările de vin primite, prin intermediul documentului solicitat
în  temeiul Regulamentului  (CE)  nr.  884/2001 sau  printr-o
trimitere la acesta.

Art. 362 Reguli generale 
…...
(4) În cazul în care micii producători prevăzuţi la alin. (2) lit.
b)  realizează  livrări  intracomunitare,  aceştia  informează
autorităţile  competente  şi  respectă  cerinţele  stabilite
prin Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11
decembrie  2017 de completare a Regulamentului  (UE)  nr.
1.308/2013 al  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  în
ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de
viţăde-vie,  registrul  plantaţiilor  viticole,  documentele
însoţitoare  şi  certificarea,  registrul  de  intrări  şi  de  ieşiri,
declaraţiile  obligatorii,  notificările  şi  publicarea  informaţiilor
notificate,  de  completare  a Regulamentului  (UE)  nr.
1.306/2013 al  Parlamentului  European  şi  al  Consiliului  în
ceea  ce  priveşte  controalele  şi  sancţiunile  relevante,  de
modificare  a Regulamentelor  (CE)  nr.  555/2008, (CE)  nr.
606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei  şi  de abrogare
a Regulamentului  (CE)  nr.  436/2009 al  Comisiei  şi
a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei.
(5)  Atunci  când  micii  producători  de  vin  dintr-un  alt  stat
membru  sunt  scutiţi  de  obligaţiile  privind  deplasarea  şi
monitorizarea  produselor  accizabile,  destinatarul  din
România  informează  autoritatea  competentă  cu  privire  la
livrările de vin primite, prin intermediul documentului solicitat
în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2018/273 sau printr-
o trimitere la acesta.

24.12.2020
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181. Art. 367 Obligaţiile antrepozitarului autorizat
…….
(2) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a),
b) şi l)  antrepozitarii  care deţin doar  antrepozite fiscale de
depozitare  autorizate  exclusiv  în  vederea  constituirii  şi
menţinerii  stocurilor  de  urgenţă  conform Legii  nr.
360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim
de  rezerve  de  ţiţei  şi  de  produse  petroliere,  precum  şi
antrepozitele fiscale de depozitare aferente rezervei de stat
şi rezervei de mobilizare.

 Art. 367 Obligaţiile antrepozitarului autorizat 
…….
(2)  Antrepozitarii  autorizaţi se  exceptează  de  la  obligaţia
prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi l) pentru locurile autorizate
ca antrepozite  fiscale  de depozitare  autorizate  exclusiv  în
vederea  constituirii  şi  menţinerii  stocurilor  de  urgenţă
conform Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea
unor  rezerve  minime  de  ţiţei  şi/sau  produse  petroliere,
precum  şi  antrepozitele  fiscale  de  depozitare  aferente
rezervei de stat şi rezervei de mobilizare.

24.12.2020

182. Art.  401  Deplasarea  produselor  accizabile  aflate  în
regim suspensiv de accize
…….
(2)  Produsele  accizabile  pot  fi  deplasate  în  regim
suspensiv de accize pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv
dacă  produsele  sunt  deplasate  via  o  ţară  terţă  sau  un
teritoriu terţ:
…
b)  de  la  locul  de  import  către  oricare  dintre  destinaţiile
prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt
expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului
articol,  locul  de  import  înseamnă  locul  unde  se  află
produsele  în  momentul  în  care  sunt  puse  în  liberă
circulaţie,  în  conformitate  cu  art.  79  din Regulamentul
(CEE) nr. 2.913/92.

Art. 401 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim
suspensiv de accize 
…...
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv
de  accize  pe  teritoriul  Uniunii  Europene,  inclusiv  dacă
produsele sunt deplasate via o ţară terţă sau un teritoriu terţ:
…

 b) de  la  locul  de  import  către  oricare dintre  destinaţiile
prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt
expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului
articol,  locul  de  import  înseamnă  locul  unde  se  află
produsele în momentul în care sunt puse în liberă circulaţie,
în  conformitate  cu  art.  201  din Regulamentul  (UE)  nr.
952/2013.

24.12.2020

183.  Art.  401  Deplasarea  produselor  accizabile  aflate  în
regim suspensiv de accize
…..
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize  începe,  în  cazurile  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  a),  în
momentul în care produsele accizabile părăsesc antrepozitul
fiscal de expediţie şi, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b),
în  momentul  în  care  aceste  produse  sunt  puse  în  liberă
circulaţie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE)
nr. 2.913/92.

Art.  401  Deplasarea  produselor  accizabile  aflate  în
regim suspensiv de accize

…... 
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de
accize  începe,  în  cazurile  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  a),  în
momentul în care produsele accizabile părăsesc antrepozitul
fiscal de expediţie şi, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b),
în  momentul  în  care  aceste  produse  sunt  puse  în  liberă
circulaţie,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  201
din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

24.12.2020
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184. Art. 402 Documentul administrativ electronic 
….
(5)  În  cazul  prevăzut  la  art.  401  alin.  (2)  lit.  a)  pct.  3
autoritatea  competentă  a  expeditorului  înaintează
documentul  administrativ  electronic  autorităţii  competente
din statul membru în care declaraţia de export este depusă
în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE)
nr. 2.913/92, denumit în continuare statul membru de export,
dacă statul membru de export este altul decât România.

Art. 402 Documentul administrativ electronic 
……..
(5)  În  cazul  prevăzut  la  art.  401  alin.  (2)  lit.  a)  pct.  3
autoritatea  competentă  a  expeditorului  înaintează
documentul  administrativ  electronic  autorităţii  competente
din statul membru în care declaraţia de export este depusă
în  conformitate  cu  art.  221  alin.  (2)  din Regulamentul  de
punere  în  aplicare  (UE)  2015/2.447 al  Comisiei  din  24
noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în
aplicare  a  anumitor  dispoziţii  din Regulamentul  (UE)  nr.
952/2013, denumit  în continuare statul membru de export,
dacă statul membru de export este altul decât România.

24.12.2020

185. Art. 405 Raportul de export

(1) În situaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi la
alin. (2) lit. b), după caz, dacă exportul are loc din România,
autorităţile  competente întocmesc un raport  de export,  pe
baza vizei biroului vamal de ieşire, prevăzută la art. 793 alin.
(2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de
biroul unde se realizează formalităţile prevăzute la art. 337
alin. (5), prin care se atestă faptul că produsele accizabile au
părăsit teritoriul României.

Art. 405 Raportul de export 
 
(1) În situaţiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 şi la
alin. (2) lit. b), după caz, dacă exportul are loc din România,
autorităţile  competente  întocmesc un raport  de export,  pe
baza confirmării biroului vamal de ieşire, stabilit conform art.
329  din Regulamentul  de  punere  în  aplicare  (UE)
2015/2.447, sau de biroul  unde se realizează formalităţile
prevăzute la art. 337 alin. (5), prin care se atestă faptul că
produsele accizabile au părăsit teritoriul României.

24.12.2020

186. Art. 412 Nereguli şi abateri
…...
(9) În sensul prezentului  articol,  nu se consideră neregulă
diferenţele  constatate  între  cantităţile  înregistrate  la
expediere,  respectiv  la  recepţie,  care  pot  fi  atribuite
toleranţelor aparatelor de măsurare şi care sunt în limitele
claselor de precizie ale aparatelor, stabilite conform Hotărârii
Guvernului  nr.  264/2006 privind  stabilirea  condiţiilor  de
introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor
de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 412 Nereguli şi abateri 
…….
(9) În sensul prezentului  articol,  nu se consideră neregulă
diferenţele  constatate  între  cantităţile  înregistrate  la
expediere,  respectiv  la  recepţie,  care  pot  fi  atribuite
toleranţelor aparatelor de măsurare şi care sunt în limitele
claselor de precizie ale aparatelor, stabilite conform Hotărârii
Guvernului  nr.  711/2015 privind stabilirea condiţiilor  pentru
punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu
modificările ulterioare.

24.12.2020

187.

Art. 414 Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri
comerciale în România

La art.  414,  denumirea  marginală  a  articolului se
modifică:
Art.  414 Produse  accizabile  eliberate  pentru  consum
într-un stat membru, deţinute în scopuri comerciale în

24.12.2020
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România

188.

Art.  415 Deplasarea  intracomunitară  a  produselor cu
accize plătite

 La art.  415,  denumirea  marginală  a  articolului se
modifică:
 Art.  415  Deplasarea  intracomunitară  a  produselor
eliberate pentru consum

24.12.2020

189.

Nr. |  Denumirea   |  U.M.  |                   Acciza (lei/U.M.)                 |
|crt.| produsului  |        |_____________________________________________________|
|    | sau a grupei|        |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |
|    | de produse  |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|  0 |      1      |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|(..)|             |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|     Tutun prelucrat                                                             |
|_________________________________________________________________________________|
|  6 |Ţigarete     |1.000   |  439,94|  448,74|483,74*)|503,97  |  563,97|  563,97|
|    |             |ţigarete|        |        |        |**)     |        |        |
|    |             |        |        |        |        |533,97  |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|

La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize şi alte taxe spe-
ciale, la numărul curent 6, coloana 7 se modifică:
_______________
|"Nr.| Denumirea   |  U.M.  |                   Acciza (lei/U.M.)                 |
|crt.| produsului  |        |_____________________________________________________|
|    | sau a grupei|        |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |
|    | de produse  |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|  0 |      1      |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|(..)|             |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|     Tutun prelucrat                                                             |
|_________________________________________________________________________________|
|  6 |Ţigarete     |1.000   |  (...) |  (...) |  (...) |  (...) |546,21*)|   (...)|
|    |             |ţigarete|        |        |        |        |563,97  |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
    *) Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 2021.
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190. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - Accize şi alte taxe spe-
ciale, la numărul curent 3, după punctul 3.1.2 se intro-
duce punctul 3.1.3:
|"Nr.| Denumirea   |  U.M.  |                   Acciza (lei/U.M.)                 |
|crt.| produsului  |        |_____________________________________________________|
|    | sau a grupei|        |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |
|    | de produse  |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|  0 |      1      |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|(..)|             |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
|     Alcool și băuturi alcoolice                                                 |
|_________________________________________________________________________________|
|    |Băuturi      |hl de   |        |        |        |        |        |        |
|    |fermentate,  |produs  |        |        |        |        |        |        |
|    |altele decât |        |        |        |        |        |        |        |
|    |bere și      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |vinuri       |        |        |        |        |        |        |        |
|    |    (...)    |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|        |________|________|________|________|________|________|
|  3 |3.1.3.       |        |      - |      - |      - |      - |    0,00|   0,00"|
|    |obținute din |        |        |        |        |        |        |        |
|    |fructe de    |        |        |        |        |        |        |        |
|    |pădure, fără |        |        |        |        |        |        |        |
|    |alte adaosuri|        |        |        |        |        |        |        |
|    |de arome sau |        |        |        |        |        |        |        |
|    |alcool       |        |        |        |        |        |        |        |
|____|_____________|________|________|________|________|________|________|________|
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*Legea  nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial 1269 din 21 decembrie 2020.
 ** OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020              

   -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  11.01.2021 -     

               


