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Modificări aduse Codului fiscal prin Legea 112 din 21 aprilie 2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările aduse
de Legea 112/2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările aduse de
Legea 112/2022

ART. 342 - Nivelul accizelor
b) producţia realizată în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare nu
depăşeşte 1.000 hl de vin, respectiv 250 hl de produse intermediare, după
caz. Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de vin, precum şi
antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare a căror
activitate nu depăşeşte 12 luni consecutive de funcţionare sau nou-înfiinţaţi,
în declaraţie se va înscrie producţia realizată până la data cererii prevăzute
la alin. (14) sau că producţia estimată a fi realizată în următoarele 12 luni nu
depăşeşte limitele cantitative maxime prevăzute pentru fiecare categorie de
produs în parte.

Litera b) a alineatului (15) al articolului 342 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"b) producţia realizată în anul precedent nu depăşeşte 1.000 hl de vin,
respectiv 250 hl de produse intermediare, după caz. Pentru antrepozitarii
autorizaţi pentru producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru
producţia de produse intermediare a căror activitate nu depăşeşte 12 luni
consecutive de funcţionare sau nou-înfiinţaţi, în declaraţie se va înscrie
producţia realizată până la data cererii prevăzute la alin. (14) sau că
producţia estimată a fi realizată în următoarele 12 luni nu depăşeşte limitele
cantitative maxime prevăzute pentru fiecare categorie de produs în parte."

ART. 353 - Alcool etilic

(2) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii se aplică nivelul prevăzut
în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu pentru această
categorie de producători cu condiţia ca producţia realizată de aceştia să nu
depăşească limita cantitativă maximă de 10 hl alcool pur în ultimele 12 luni
consecutive de funcţionare. Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile
distilerii ale pomicultorilor care sunt independente din punct de vedere
juridic şi economic de orice altă distilerie, nu funcţionează sub licenţa de

Alineatul (2) al articolului 353 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii se aplică nivelul

prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul titlu, pentru
această categorie de producători cu condiţia ca producţia realizată de
aceştia să nu depăşească anual limita cantitativă maximă de 10 hl alcool
pur. Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt
independente din punct de vedere juridic şi economic de orice altă distilerie
şi nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii. La calculul



produs a unei alte distilerii. La calculul producţiei realizate nu se includ
cantităţile de alcool pur realizate în sistem de prestări de servicii pentru
persoane fizice în limita individuală prevăzută la art. 342 alin. (16) pentru
fiecare persoană fizică în parte.

producţiei realizate nu se includ cantităţile de alcool pur realizate în sistem
de prestări de servicii pentru persoane fizice în limita individuală prevăzută
la art. 342 alin. (16) pentru fiecare persoană fizică în parte."

* LEGEA Nr. 112 din 21 aprilie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi
pentru prorogarea unui termen
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