
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 

 

MINISTERUL FINAN

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generala Regională a Finan
Publice Galați 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea
 

Preciz
 
 Prin  OG 4/2022
Codul fiscal, precum ş
nr. 92/28.01.2022, se 
independenți, în vigoare
 1. Se introduce no
producătorul de bere, vinuri, b
intermediare, independent din punct de vedere juridic 
producător, care folose
oricărui alt producător, nu lucreaz
luni consecutive nu dep
(definiție în vigoare cu 01.02.2022)
 2.1. Pentru micii produc
prevăzut la punctul 1.1 din anexa nr. 1 la Codul fiscal, a
prezenta ordonanță, pentru micii produc
precum şi pentru micii produc
bere şi vinuri, nivelul accizelor prev
prezentul titlu este redus cu 50% din nivelul standard, doar dac
cumulativ următoarele condi

a) respectă cerin
b) produce doar o singur

fermentate, altele decât bere 
c) producţia realizat

depăşeşte limitele cantitative maxime prev
fiscal. 
 2.2. Limitele cantitative maxime realizate de micii produc
ultimele 12 luni consecutive de func
producători independen
următoarele: 

a) bere: 200.000 hl de produs;
b) vinuri: 1.000 hl de produs;
c) băuturi fermentate, altele decât bere 
d) produse intermediare: 250 hl de 

 2.3. În situaţia în care doi sau mai mul
cooperează, iar produc
funcţionare nu depăş
consideră că producţia este realizat
 2.4. Pentru produsele realizate de c
depăşesc limitele cantitative maxime prev
consecutive de funcţionare, n
eliberate pentru consum sau livrate în regim suspensiv de plata accizelor, dup
din luna imediat următoare celei în care limitele cantitative maxime au fost dep
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Precizări privind micii producători independen

2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
şi pentru prorogarea unui termen, publicată 
 introduc noi prevederi referitoare la micii produc

vigoare cu data de 01.02.2022, după cum urmeaz
Se introduce noțiunea de mic producător independent

torul de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere 
intermediare, independent din punct de vedere juridic şi economic de orice alt 

tor, care foloseşte clădiri separate din punct de vedere fizic de 
tor, nu lucrează sub licenţă, iar producţia realizat

luni consecutive nu depăşeşte nivelurile cantitative prevăzute la art. 342 alin. (1
ie în vigoare cu 01.02.2022). 

Pentru micii producători independenţi de bere se aplic
zut la punctul 1.1 din anexa nr. 1 la Codul fiscal, așa cum a fost modificat prin 

, pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase, 
i pentru micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât 

i vinuri, nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrant
prezentul titlu este redus cu 50% din nivelul standard, doar dac

toarele condiţii: 
 cerinţele prevăzute la art. 336 pct. 161 din Codul fiscal;

produce doar o singură categorie de produse, respectiv bere sau b
fermentate, altele decât bere şi vinuri; 

ia realizată în ultimele 12 luni consecutive de func
te limitele cantitative maxime prevăzute la alin. (12) al art.342 din Codul 

Limitele cantitative maxime realizate de micii producă
ultimele 12 luni consecutive de funcţionare pentru menţinerea în categoria micilor 

tori independenţi, pentru fiecare categorie de produse în parte, sunt 

bere: 200.000 hl de produs; 
vinuri: 1.000 hl de produs; 

uturi fermentate, altele decât bere şi vinuri: 15.000 hl de produs;
produse intermediare: 250 hl de produs. 

ia în care doi sau mai mulţi mici produc
, iar producţia lor cumulată realizată în ultimele 12 luni consecutive de 

ăşeşte limitele cantitative prevăzute la alin. (1
ia este realizată de un singur mic producător independent.

Pentru produsele realizate de către micii producători independen
esc limitele cantitative maxime prevăzute mai sus în ultimele 12 luni 

ionare, nivelul redus al accizelor nu se aplic
eliberate pentru consum sau livrate în regim suspensiv de plata accizelor, dup

toare celei în care limitele cantitative maxime au fost dep
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independenți 

nr. 227/2015 privind 
 în Monitorul Oficial 

producători 
urmează: 

tor independent - reprezintă 
uturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, şi produse 

i economic de orice alt 
diri separate din punct de vedere fizic de cele ale 

ia realizată în ultimele 12 
zute la art. 342 alin. (12) 

i de bere se aplică nivelul de accize 
a cum a fost modificat prin 

i de vinuri spumoase, 
uturi fermentate, altele decât 

zut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezentul titlu este redus cu 50% din nivelul standard, doar dacă sunt îndeplinite 

din Codul fiscal; 
 categorie de produse, respectiv bere sau băuturi 

 în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare nu 
) al art.342 din Codul 

ători independenţi în 
inerea în categoria micilor 

i, pentru fiecare categorie de produse în parte, sunt 

i vinuri: 15.000 hl de produs; 

i mici producători independenţi 
 în ultimele 12 luni consecutive de 

zute la alin. (12) al art.342, se 
tor independent. 
tori independenţi care 

zute mai sus în ultimele 12 luni 
ivelul redus al accizelor nu se aplică pentru produsele 

eliberate pentru consum sau livrate în regim suspensiv de plata accizelor, după caz, 
toare celei în care limitele cantitative maxime au fost depăşite. 
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 2.5. Se exceptează de la plata accizelor berea, vinul, băuturile fermentate, 
altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase, produse de persoane fizice şi 
consumate de către acestea, de către membrii familiei acestora sau de către 
musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc. 
 2.6. Este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe, în limita a 50 de litri 
anual, consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către 
musafiri, cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, 
indiferent de concentraţia acestuia, să fie: 

a) produs de respectiva persoană fizică din fructe deţinute, cultivate şi 
furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de teren deţinută în temeiul 
unui drept real, utilizând un dispozitiv de distilare simplu, de mici dimensiuni, 
înregistrat la autoritatea competentă, şi/sau 

b) produs pentru respectiva persoană fizică în distilerii autorizate din fructele 
deţinute, cultivate şi furnizate de respectiva persoană fizică de pe o suprafaţă de 
teren deţinută în temeiul unui drept real. 
 2.7. În înţelesul prezentului articol, termenul familie desemnează soţul şi soţia 
sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc sau gospodăresc împreună. 
 Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte 
împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, 
cu copiii lor şi al fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.  
Prin termenul copil se înţelege copilul în vârstă de până la 18 ani sau tinerii majori, 
cu condiţia ca aceştia să frecventeze cursurile învăţământului liceal sau profesional, 
proveniţi din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi 
copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care 
s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii. 
 2.8. Micii producători independenţi astfel cum sunt definiţi la art. 336 pct. 161, 
precum şi operatorii prevăzuţi la art. 353 alin. (2), care îndeplinesc cerinţele 
prevăzute în prezentul titlu pentru menţinerea în aceste categorii, pot solicita, printr-o 
cerere, autorităţilor vamale teritoriale eliberarea unui certificat anual care să ateste 
statutul de mic producător independent, încadrarea producţiei acestora în limitele 
cantitative anuale maxime şi respectarea de către aceştia a celorlalte condiţii pentru 
încadrarea în categoria de mic producător independent sau mică distilerie, după caz. 
 2.9. Micii producători independenţi şi micile distilerii fac trimitere la certificatul 
prevăzut la alin. (14) al art.342 în documentul administrativ care însoţeşte deplasarea 
produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea 
produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz. 
 
 Modelul de cerere prevăzut la alin. (14), declaraţia pe propria răspundere 
prevăzută la alin. (15), forma certificatului care atestă statutul de mic producător 
independent, forma trimiterii la acest certificat în cadrul documentului administrativ 
care însoţeşte deplasarea produselor respective, precum şi cerinţele pentru 
completarea documentului administrativ care însoţeşte deplasarea produselor se 
stabilesc prin normele metodologice. 
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