
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

     

  Hotărârea Guvernului nr. 1106/2022 pentru modificarea și completarea titlului 
VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
(Monitorul Oficial nr.887 din data de 09.09.2022).           
    

 Precizări suplimentare:

Hotărârea Guvernului nr. 1106/2022 :  

    - a fost stabilit modelul de cerere privind eliberarea certificatului anual 
care atestă statutul de mic producător independent - anexa nr. 21 la normele 
metodologice;

- reglementează că modelul certificatului anual care atestă statutul de mic 
producător independent este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 2.266/2021 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei
92/83/CEE a Consiliului în ceea ce privește certificarea și autocertificarea mi-
cilor producători independenți de băuturi alcoolice în scopul aplicării accize-
lor;

- a fost stabilit modelul declarației pe propria răspundere prin care micii pro-
ducători independenți pentru producția de vin, precum și antrepozitarii auto-
rizați pentru producția de produse intermediare certifică îndeplinirea cumula-
tivă a condițiilor pentru încadrarea în categoria micilor producători indepen-
denți de vin sau de produse intermediare - anexa nr. 22 la normele metodolo-
gice;

- reglementează că persoanele fizice care produc pentru consumul propriu 
bere, vin, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, liniștite sau spu-
moase și alcool din fructe au obligația de a depune o declarație la autoritatea 
vamală teritorială în raza căreia își au domiciliul până la data de 15 ianuarie 
inclusiv a anului următor celui în care se produc aceste produse;



- reglementează că pentru micii producători independenți de vinuri, inclusiv 
pentru micii producători independenți de vinuri spumoase, la calculul produ-
cției realizate se ia în considerare cantitatea de produse realizate în medie pe
an vitivinicol, respectiv de la data de 1 august la data de 31 iulie a anului ur-
mător;

- s-a eliminat obligația de a depune pe suport hârtie declarațiile privind pre-
țurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, acestea depu-
nându-se în format electronic;

- reglementează că persoana care eliberează pentru consum ori importă țiga-
rete în România are obligația, înainte de a depune declarația privind prețurile
de de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, de a declara sortimen-
tele de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru comple-
tarea declarației;

- reglementează că modelul și conținutul «Declarației privind nomenclatorul 
de produse» și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vede-
rea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind
prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea 
de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul «De-
clarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete»
și modalitatea de depunere a «Declarației privind prețurile de vânzare cu 
amănuntul pe sortimente de țigarete» se aprobă prin ordin al ministrului fi-
nanțelor care se emite în termen de 90 de zile de la data publicării în M.Of. a 
H.G.nr. 1106/2022;

- prevede că prin sintagma ”2 ani consecutivi, respectiv 3 ani consecutivi de 
activitate” se înțelege ultimele 24 de luni, respectiv 36 de luni consecutive de
activitate, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a 
garanției de către antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expedito-
rul înregistrat care a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante;

- prevede că operatorii economici pot prezenta certificate eliberate și de la-
boratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală pentru
calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoa-
relor pentru determinarea cantității de produse obținute și a concentrației al-
coolice, a rezervoarelor pentru depozitarea de alcool etilic și de distilate în 
stare vărsată, precum și calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destina-
tarilor înregistrați care primesc produse energetice în vrac;

- prevede că situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de 
foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat prevă-
zută la alin. (1) se depune on-line;

- reglementează că modelul și conținutul «Situației eliberărilor pentru consum
de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, 
alte tutunuri de fumat» și modalitatea de depunere a acesteia se aprobă prin 
ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 90 de zile de la data
publicării în M.Of. a H.G.nr. 1106/2022;
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- prevede că achizițiile intracomunitare de arome alimentare de către opera-
torii care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau 
băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum se fac 
la prețuri fără accize, în baza autorizației de utilizator final;

- au fost introduse prevederi cu privire la mecanismul de acordare a scutirilor 
directe/indirecte prevăzute la art. 397 alin.(1) din Codul fiscal ca urmare a li-
mitării aplicabilității sistemului integrat, prin sistem integrat întelegându-se 
utilizarea alcoolului etilic și a altor produse alcoolice, în antrepozitul fiscal în 
care acestea au fost produse, pentru realizarea de produse finite care se con-
sumă ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări;

- au fost introduse prevederi cu privire la mecanismul de acordare a scutirilor 
directe/indirecte prevăzute la art. 399 alin.(1) lit. c), d) și h) din Codul fiscal;

- reglementează că situația privind cotele de piață ale antrepozitarilor autori-
zați pentru producția și/sau depozitarea de tutun prelucrat se comunică, tri-
mestrial, de către autoritatea competentă prevăzută la art. 336 pct. 4 lit. c) 
din Codul fiscal către Ministerul Afacerilor Interne;

- abrogă anexele nr. 1, 3, 4 și 28;

- modifică și înlocuiește anexa nr.2 cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

- modifică și înlocuiește anexa nr.6 cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre;

- se introduc două noi anexe, anexele nr. 2^1 și 2^2 care au cuprinsul prevăzut
în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.

 
       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


