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      NORMELE METODOLOGICE - HG nr. 44/2004
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VI - ACCIZE �I ALTE TAXE SPECIALE

    urmare modific�rilor aduse de HG nr. 77/2014 �i HG nr. 196/2014

3La punctul 30^1, dup� alineatul (4) se introduc dou� noi alineate,
alineatele (5) �i (6):
    "(5) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. g), j) �i k) provenite din
produc�ia intern�, valoarea unitar� înscris� în anexa nr. 2 de la titlul VII din
Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru calculul accizei, este
pre�ul de livrare al furnizorului. Elementele pe baza c�rora se stabile�te

2La punctul 30^1, alineatul (2) se abrog�.30^1(2) În scopul determin�rii categoriei valorice în care se
încadreaz� produsele accizabile prev�zute la nr. crt. 7, 9 �i
10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din
opera�iuni de import �i al c�ror pre� de vânzare este
exprimat în alt� moned� decât euro, cursul de schimb
valutar se stabile�te conform prevederilor comunitare care
reglementeaz� calculul valorii în vam�.

1La punctul 30^1, alineatul (1) se modific�:
    "(1) În scopul determin�rii categoriei valorice în care se încadreaz�
produsele accizabile prev�zute la nr. crt. 7, 9 �i 10 din anexa nr. 2 de la
titlul VII din Codul fiscal, provenite din produc�ia intern�, din achizi�ii
intracomunitare sau din import, al c�ror pre� de vânzare este exprimat în
alt� moned� decât euro, conversia în euro se realizeaz� potrivit
prevederilor art. 218 din Codul fiscal."

30^1. 
(1) În scopul determin�rii categoriei valorice în care se
încadreaz� produsele accizabile prev�zute la nr. crt. 7, 9 �i
10 din anexa nr. 2 la titlul VII din Codul fiscal, provenite din
produc�ia intern� sau din achizi�ii intracomunitare �i al c�ror
pre� de vânzare este exprimat în alt� moned� decât euro,
conversia în euro se realizeaz� pe baza cursului de schimb
valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din
anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

Art.
I

lit.
E

pct.

FORMA NORMELOR METODOLOGICE dup� modific�rile aduse de 
HG nr. 77/2014 �i HG nr. 196/2014

                      În vigoare începând cu 12 februarie 2014 
       cu excep�ia pct. 29 care se aplic� începând cu 1 aprilie 2014.

     FORMA NORMELOR METODOLOGICE f�r�
modific�rile aduse de HG nr. 77/2014 �i HG nr. 196/2014
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6Punctul 31^a se abrog�.31^a. Persoanele fizice care achizi�ioneaz� din teritoriul
comunitar arme de natura celor prev�zute la art. 207 lit. h)
din Codul fiscal efectueaz� plata accizelor la unit��ile
Trezoreriei Statului din cadrul unit��ilor fiscale în raza c�rora
î�i au domiciliul, iar în cazul importului, la organul vamal sau
la unitatea Trezoreriei Statului în raza c�reia func�ioneaz�
primul birou vamal de intrare în �ar�.

5La punctul 31, alineatul (2) se modific�:
.............

   "(2) Beneficiaz� la cerere de regimul de restituire �i operatorii economici,
pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l) din Codul fiscal
achizi�ionate direct de c�tre ace�tia dintr-un stat membru sau din import,
care ulterior sunt exportate, sunt livrate în alt stat membru ori returnate
furnizorilor, f�r� a suporta vreo modificare."

    31. 
(1) Operatorii economici care export� sau care livreaz� într-un alt
stat membru sortimente de cafea ob�inute din opera�iuni proprii de
prelucrare a cafelei achizi�ionate direct de c�tre ace�tia din alte
state membre sau din import pot solicita la cerere restituirea
accizelor. Intr� sub inciden�a acestor prevederi �i sortimentele de
cafea rezultate exclusiv din opera�iuni de ambalare.
    (2) De asemenea, beneficiaz� la cerere de regimul de
restituire �i operatorii economici, pentru cantit��ile de cafea
achizi�ionate direct de c�tre ace�tia dintr-un stat membru
sau din import, care ulterior sunt exportate ori sunt livrate în
alt stat membru, f�r� a suporta vreo modificare.

4La punctul 30^2, alineatul (1) se modific�:
    "(1) Operatorul economic, persoan� fizic� sau juridic� autorizat� care
achizi�ioneaz� din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse
accizelor de natura celor prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i lit. f) - l) din
Codul fiscal, trebuie s� se autorizeze pentru achizi�ii intracomunitare de
astfel de produse la autoritatea vamal� teritorial�."

30^2. 
(1) Operatorii economici pot achizi�iona din alte state
membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de
natura celor prev�zute la art. 207 din Codul fiscal cu condi�ia
de�inerii unei autoriza�ii pentru achizi�ii intracomunitare de
astfel de produse emise de autoritatea fiscal� competent�.
Nu se supun acestor cerin�e operatorii economici care
achizi�ioneaz� astfel de produse pentru uzul propriu ori
produse de natura celor prev�zute la art. 207 lit. d) �i e) din
Codul fiscal.

pre�ul de livrare sunt cele prev�zute la art. 137 din Codul fiscal, cu excep�ia
accizei care urmeaz� a fi perceput�.
    (6) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. g), j) �i k) provenite din
achizi�ii intracomunitare sau din import, valoarea unitar� înscris� în anexa
2 de la titlul VII din Codul fiscal, reprezentând baza de impozitare pentru
calculul accizei, se determin� potrivit prevederilor art. 138^1, respectiv art.
139 din Codul fiscal, cu excep�ia accizei care urmeaz� a fi perceput�."
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8Punctul 32^1 se modific�:
 "Codul fiscal:    Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    ART. 218
    (1) Valoarea în lei a accizelor �i a impozitului la �i�eiul din produc�ia
intern�, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în
echivalent euro pe unitatea de m�sur�, se determin� prin transformarea
sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar
stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din anul precedent, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), în situa�ia în care cursul de
schimb valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din anul
precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic
decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii
octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor �i a
impozitului la �i�eiul din produc�ia intern�, datorate bugetului de stat,
stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de m�sur�,
se determin� prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe
baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii
octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, valoare care se actualizeaz� cu media anual� a indicelui
pre�urilor de consum calculat� în luna septembrie din anul precedent,
comunicat� oficial de Institutul Na�ional de Statistic�, pân� la data de 15
octombrie.
    (3) Pentru anul 2014, media anual� a indicelui pre�urilor de consum
calculat� în luna septembrie a anului 2013 prev�zut� la alin. (2) este de
104,77%.

ART. 218 Cod fiscal :
    Valoarea în lei a accizelor �i a impozitului la �i�eiul din
produc�ia intern�, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit
prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de m�sur�, se
determin� prin transformarea sumelor exprimate în
echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit
în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din anul precedent,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

7Dup� punctul 31^a se introduce un nou punct, punctul 31^b:
    "31^b. Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l) din Codul
fiscal livrate în baza unui contract de consigna�ie, exigibilitatea accizelor la
consignant intervine la data la care bunurile sunt livrate de consignatar
clien�ilor s�i. Contractul de consigna�ie reprezint� un contract prin care
consignantul se angajeaz� s� livreze bunuri consignatarului, pentru ca
acesta din urm� s� g�seasc� un cump�r�tor pentru aceste bunuri.
Consignatarul ac�ioneaz� în nume propriu, dar în contul consignantului,
când livreaz� bunurile c�tre cump�r�tori."
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9La punctul 71 alineatul (2), litera a) se modific�:
.............

    "a) pentru bere:

    A = C x K x R x Q,

    unde:
    A = cuantumul accizei;
    C = num�rul de grade Plato;
    K = acciza unitar�, în func�ie de produc�ia anual�, prev�zut� la nr. crt. 1
din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;
    R = cursul de schimb leu/euro;
    Q = cantitatea în hectolitri de bere sau cantitatea în hectolitri de baz� de
bere din amestec cu b�uturi nealcoolice.
    Gradul Plato reprezint� greutatea de zaharuri exprimat� în grame,
con�inut� în 100 g de extract primar. Prin extract primar se în�elege solu�ia
m�surat� la origine la temperatura de 20°/4 °C aferent� berii, respectiv
bazei de bere din amestecul cu b�uturi nealcoolice.
    Concentra�ia zaharometric� exprimat� în grade Plato, în func�ie de care
se calculeaz� �i se vireaz� la bugetul de stat accizele, este cea înscris� în
specifica�ia tehnic� elaborat� pe baza standardului în vigoare pentru
fiecare sortiment de bere. În cazul produselor rezultate prin amestecul de

Norme metodologice:
    71. (1) Accizele armonizate sunt aferente produselor supuse
obligatoriu accizelor la nivel comunitar, regimul general al
accizelor reglementat prin Directiva 2008/118/CE aplicabil�
teritoriului Comunit��ii, fiind transpus în legisla�ia na�ional� la titlul
VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal.
    (2) Sumele datorate reprezentând accize se calculeaz� în
lei, pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu
prevederile art. 218 din Codul fiscal, dup� cum urmeaz�:
    a) pentru bere:

    A = C x K x R x Q,

    unde:
    A = cuantumul accizei
    C = num�rul de grade Plato
    K = acciza unitar�, în func�ie de capacitatea de produc�ie
anual�, prev�zut� la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din
Codul fiscal
    R = cursul de schimb leu/euro
    Q = cantitatea în hectolitri

    Gradul Plato reprezint� greutatea de zah�r exprimat� în
grame, con�inut� în 100 g de solu�ie m�surat� la origine, la
temperatura de 20 grade/4 grade C.
    Concentra�ia zaharometric� exprimat� în grade Plato, în
func�ie de care se calculeaz� �i se vireaz� la bugetul de stat
accizele, este cea înscris� în specifica�ia tehnic� elaborat�
pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment,
care trebuie s� fie aceea�i cu cea înscris� pe etichetele de

   Norme metodologice:
    32^1. Ministerul Finan�elor Publice comunic� pe site-ul s�u modul de
determinare a valorii în lei a accizelor �i a impozitului la �i�eiul din produc�ia
intern� conform art. 218 din Codul fiscal, cel târziu pân� la data de 20
octombrie a fiec�rui an.

32^1. Pentru asigurarea aplic�rii corecte a cursului de
schimb valutar pentru calculul accizelor �i al impozitului la
�i�eiul din produc�ia intern�, acesta va fi comunicat pe site-ul
Ministerului Finan�elor Publice în termen de 15 zile de la
data public�rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs
care se va utiliza pe toat� durata anului urm�tor.
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10La punctul 72 alineatul (4), literele c) - e) se modific� :

    "c) structurile de specialitate din cadrul Direc�iei Generale a V�milor,
denumite în continuare autoritate vamal� central� sau teritorial�, dup� caz;

    d) direc�iile generale regionale ale finan�elor publice sau a municipiului
Bucure�ti �i Direc�ia general� de administrare a marilor contribuabili,
denumite în continuare autoritate fiscal� teritorial�;

    e) direc�iile regionale vamale sau birourile vamale de interior �i/sau
birourile vamale de frontier�, denumite în continuare autoritate vamal�
teritorial�."

  72. 
    (4) În în�elesul prezentelor norme metodologice,
autoritatea competent� poate fi:
    a) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate, instituit� prin ordin al ministrului finan�elor
publice, denumit� în continuare Comisie;
    b) direc�ia de specialitate care asigur� secretariatul Comisiei �i
direc�ia cu atribu�ii în elaborarea legisla�iei privind regimul
accizelor din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, denumite în
continuare autoritate fiscal� central�;
    c) direc�iile de specialitate din cadrul Autorit��ii Na�ionale
a V�milor, denumite în continuare autoritate vamal�
central�;
    d) direc�iile generale ale finan�elor publice jude�ene sau a
municipiului Bucure�ti �i Direc�ia general� de administrare a
marilor contribuabili, denumite în continuare autoritate
fiscal� teritorial�;
    e) direc�iile regionale pentru accize �i opera�iuni vamale,
direc�iile jude�ene pentru accize �i opera�iuni vamale sau a
municipiului Bucure�ti, iar în cazul operatorilor economici
mari contribuabili, Direc�ia de autoriz�ri �i tarif vamal din
cadrul Autorit��ii Na�ionale a V�milor �i direc�iile regionale
pentru accize �i opera�iuni vamale, denumite în continuare
autoritate vamal� teritorial�;

baz� de bere cu b�uturi nealcoolice concentra�ia zaharometric� exprimat�
în grade Plato în func�ie de care se calculeaz� �i se vireaz� la bugetul de
stat accizele este cea aferent� bazei de bere din amestecul cu b�uturi
nealcoolice.
    Concentra�ia zaharometric� exprimat� în grade Plato trebuie s� fie
aceea�i cu cea înscris� pe etichetele de comercializare a sortimentelor de
bere. În cazul amestecurilor de bere, pe eticheta de comercializare se va
men�iona �i concentra�ia zaharometric� exprimat� în grade Plato aferent�
bazei de bere din amestec cu b�uturi nealcoolice.
    Abaterea admis� pentru concentra�ia zaharometric� exprimat� în grade
Plato între cea înscris� pe etichet� �i cea determinat� în bere, respectiv
baza de bere din amestecul cu b�uturi nealcoolice, este de 0,5 grade
Plato;".

comercializare a sortimentelor de bere. Abaterea admis�
este de 0,5 grade Plato;
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12La punctul 77, alineatele (6) - (8) se modific�:

    "(6) Autoritatea vamal� teritorial� va �ine o eviden�� a gospod�riilor
individuale men�ionate la alin. (3) �i (5), în care vor fi înscrise datele de
identificare ale acestora, precum �i informa�ii privind instala�iile de
produc�ie de�inute �i cantit��ile de produse declarate pe propria
r�spundere, în termen de 3 zile de la finalizarea procesului de produc�ie.

    (7) Atunci când gospod�ria individual� inten�ioneaz� s� produc� �uic� �i
rachiuri din recolta proprie, aceasta va notifica în scris inten�ia autorit��ii
vamale teritoriale în raza c�reia î�i are domiciliul, men�ionând totodat�
cantitatea �i tipul de materie prim� ce urmeaz� a se prelucra, perioada în
care instala�ia va func�iona, precum �i cantitatea de produs estimat� a se

77.
(5) Gospod�riile individuale care produc pentru consumul propriu
�uic� �i rachiuri au obliga�ia de a depune în acest sens, pân� la
data de 15 ianuarie a anului urm�tor celui în care se produc, o
declara�ie la autoritatea vamal� teritorial� în raza c�reia î�i au
domiciliul. Declara�ia se întocme�te potrivit modelului prev�zut în
anexa nr. 31.
(6) Autoritatea vamal� teritorial� va �ine o eviden�� a
gospod�riilor individuale men�ionate la alin. (3) �i (5), în care
vor fi înscrise datele de identificare ale acestora, precum �i
informa�ii privind instala�iile de produc�ie de�inute,
opera�iunile de desigilare/resigilare �i cantit��ile de produse
declarate.
    (7) Atunci când gospod�ria individual� inten�ioneaz� s�
produc� �uic� �i rachiuri din recolta proprie, aceasta va
solicita în scris autorit��ii vamale teritoriale în raza c�reia î�i
are domiciliul desigilarea instala�iei, men�ionând totodat�
cantitatea �i tipul de materie prim� ce urmeaz� a se

11La punctul 77, alineatul (4) se abrog�.    77. 
(1) Gospod�ria individual� care de�ine în proprietate livezi de
pomi fructiferi �i suprafe�e viticole poate s� produc� pentru
consum propriu din propria recolt� �uic� �i rachiuri din fructe,
rachiuri din vin sau rachiuri din subproduse de vinifica�ie,
denumite în continuare �uic� �i rachiuri, numai dac� de�ine în
proprietate instala�ii corespunz�toare condi�iilor tehnice minimale
stabilite de Ministerul Agriculturii �i Dezvolt�rii Rurale �i avizate
de Ministerul S�n�t��ii. Instala�iile trebuie s� fie de tip alambic.
    (2) Gospod�ria individual� este gospod�ria care apar�ine unei
persoane fizice produc�toare, a c�rei produc�ie de �uic� �i rachiuri
este consumat� de c�tre aceasta �i membrii familiei sale.
    (3) Toate gospod�riile individuale care de�in în proprietate
instala�ii de produc�ie de �uic� �i rachiuri au obliga�ia de a se
înregistra la autoritatea vamal� teritorial� în raza c�reia î�i au
domiciliul.
    (4) Instala�iile de produc�ie de�inute de c�tre gospod�riile
individuale înregistrate potrivit alin. (3) vor purta obligatoriu
sigiliile aplicate de c�tre autoritatea vamal� teritorial�, pe
toat� perioada de nefunc�ionare.
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14La punctul 82, alineatul (15) se modific�:
    "(15) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie
s� în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial� �i s� p�streze produsele în
locul de recep�ie maximum 24 de ore pentru o posibil� verificare din partea
acestei autorit��i în condi�iile prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�."

82.
(15) La primirea produselor energetice, utilizatorul final
autorizat trebuie s� în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial�
�i s� p�streze produsele în locul de recep�ie maximum 48
de ore pentru o posibil� verificare din partea acestei
autorit��i.

13La punctul 81, dup� alin. (1) se introduc dou� noi alineate, (1^1) �i (1^2):
    "(1^1) Pentru consumul propriu, altul decât cel pentru men�inerea
capacit��ii de a produce, de a transporta �i de a distribui energie electric�
în limitele stabilite de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în Domeniul
Energiei, operatorii economici autoriza�i în domeniul energiei electrice care
utilizeaz� energia electric� datoreaz� accize care devin exigibile la
momentul consumului, pentru care trebuie s� întocmeasc� o autofactur� în
scopuri de accize.
    (1^2) Consumul de energie electric� utilizat pentru men�inerea
capacit��ii de a produce, de a transporta �i de a distribui energie electric�,
care dep��e�te limitele stabilite de Autoritatea Na�ional� de Reglementare
în Domeniul Energiei, este considerat consum propriu pentru care se
aplic� prevederile alin. (1^1)."

ob�ine. În acest caz produc�torul trebuie s� de�in� �i mijloacele legale
necesare pentru m�surarea cantit��ii �i a concentra�iei alcoolice a
produselor ob�inute.

    (8) În termen de 3 zile lucr�toare de la expirarea perioadei declarate de
func�ionare a instala�iei de produc�ie de �uic� �i rachiuri, gospod�ria
individual� va solicita autorit��ii vamale teritoriale calculul accizei datorate.
În acest caz acciza devine exigibil� la momentul finaliz�rii procesului de
produc�ie, iar termenul de plat� este pân� la data de 25 a lunii imediat
urm�toare celei în care acciza a devenit exigibil�."

prelucra, perioada în care instala�ia va func�iona, precum �i
cantitatea de produs estimat� a se ob�ine. În acest caz
produc�torul trebuie s� de�in� �i mijloacele legale necesare
pentru m�surarea cantit��ii �i a concentra�iei alcoolice a
produselor ob�inute.
    (8) În prima zi lucr�toare dup� expirarea perioadei de
func�ionare a instala�iei de produc�ie de �uic� �i rachiuri,
autoritatea vamal� teritorial� care a desigilat instala�ia va
proceda la resigilarea acesteia - dac� produc�torul nu a
solicitat modificarea perioadei de func�ionare a instala�iei
declarat� ini�ial -, precum �i la calculul accizei datorate. În
acest caz acciza devine exigibil� la momentul resigil�rii
instala�iilor de produc�ie, iar termenul de plat� este pân� la
25 a lunii imediat urm�toare celei în care acciza a devenit
exigibil�.
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17La punctul 84, alineatele (9) �i (19^1) se modific�:
    "(9) Antrepozitarul propus are obliga�ia s� ob�in� încadrarea tarifar� a
produselor finite, precum �i încadrarea în nomenclatorul codurilor de
produse accizabile, efectuate de autoritatea vamal� central�, pentru care
prezint� acestei autorit��i:

    a) documenta�ia tehnic� care reglementeaz� caracteristicile fiec�rui
produs finit - specifica�ie tehnic�, standard de firm� sau similar;
    b) alte documente din care s� rezulte toate informa�iile necesare stabilirii
clasific�rii tarifare �i atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la
caracteristicile produsului finit, natura �i cantitatea materiilor prime utilizate,
procesul tehnologic de fabrica�ie a produsului finit;

    c) o not� întocmit� de autoritatea vamal� teritorial� ca urmare a
supravegherii fabric�rii unui lot din fiecare produs finit din care s� rezulte
cantit��ile de materii prime utilizate, cantit��ile de produse finite ob�inute �i
consumurile de utilit��i. Prezentarea acestei note nu este necesar� în cazul
operatorilor economici care nu au solicitat func�ionarea în regim de probe
tehnologice.

    [...]

84.
(9) În perioada de probe tehnologice, antrepozitarul propus
are obliga�ia s� ob�in� încadrarea tarifar� a produselor finite,
precum �i încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse
accizabile, efectuate de autoritatea vamal� central�, pentru
care va prezenta acestei autorit��i:
 a) documenta�ia tehnic� care reglementeaz� caracteristicile
fiec�rui produs finit (specifica�ie tehnic�, standard de firm�
sau similar), precum �i alte documente din care s� rezulte
toate informa�iile necesare stabilirii clasific�rii tarifare �i
atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la
caracteristicile produsului finit, natura �i cantitatea materiilor
prime utilizate, procesul tehnologic de fabrica�ie a produsului
finit;

    b) o not� întocmit� de autoritatea vamal� teritorial� ca
urmare a supravegherii fabric�rii unui lot din fiecare produs
finit din care s� rezulte cantit��ile de materii prime utilizate,
cantit��ile de produse finite ob�inute �i consumurile de
utilit��i. Prezentarea acestei note nu este necesar� în cazul
operatorilor economici care nu solicit� func�ionarea în regim
de probe tehnologice.
[...]

16La punctul 83, alineatul (2) se modific�:
    "(2) În antrepozitul fiscal de produc�ie sunt permise primirea �i
depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile utilizate
ca materie prim� în procesul de produc�ie de produse accizabile �i a
produselor accizabile rezultate din activitatea de produc�ie pentru care a
fost autorizat antrepozitul fiscal."

83. 
   (2) În antrepozitul fiscal de produc�ie este permis�
depozitarea în regim suspensiv de accize a produselor
accizabile achizi�ionate în vederea utiliz�rii ca materie prim�
în procesul de produc�ie de produse accizabile �i a
produselor accizabile rezultate din activitatea de produc�ie
pentru care a fost autorizat antrepozitul fiscal.

15La punctul 82, dup� alineatul (15) se introduce un nou alineat (15^1):
    "(15^1) Deplasarea �i/sau primirea produselor exceptate de la regimul
de accizare spre/de un utilizator final autorizat se supun/supune
prevederilor sec�iunii a 9-a <<Deplasarea �i primirea produselor accizabile
aflate în regim suspensiv de accize>> cap. I^1 de la titlul VII din Codul
fiscal."
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19La punctul 88, dup� alineatul (9) se introduc dou� noi alineate, (9^1) �i
(9^2):
   "(9^1) În cazul suspend�rii sau în cazul revoc�rii autoriza�iei de
antrepozit fiscal, dup� data la care aceasta produce efecte, deplasarea
produselor accizabile, materii prime sau semifabricate, înregistrate în stoc
se efectueaz� sub supravegherea autorit��ii vamale teritoriale, c�tre alte
antrepozite fiscale de produc�ie în vederea proces�rii.
    (9^2) În situa�ia prev�zut� la alin. (9^1), produsele accizabile sunt
înso�ite de un document comercial care con�ine acelea�i informa�ii ca
exemplarul pe suport hârtie al documentului administrativ electronic, al
c�rui model este prezentat în anexa nr. 40.1, mai pu�in codul de referin��
administrativ unic. Documentul comercial se certific� atât de autoritatea
vamal� teritorial� în raza c�reia î�i desf��oar� activitatea antrepozitarul

18La punctul 88, alineatele (8) �i (10) se modific�:
    "(8) Antrepozitarii autoriza�i a c�ror autoriza�ie a fost revocat� sau
anulat� pot s� valorifice produsele accizabile înregistrate în stoc - materii
prime, semifabricate, produse finite - numai dup� notificarea autorit��ii
vamale teritoriale cu privire la virarea accizelor datorate bugetului de stat,
dup� caz.
    [...]
    (10) În cazul revoc�rii autoriza�iei, o nou� autoriza�ie poate fi emis� de
autoritatea competent� numai dup� o perioad� de cel pu�in 6 luni de la
data revoc�rii, respectiv de la data la care decizia de revocare a
autoriza�iei de antrepozit fiscal produce efecte conform art. 206^28 alin. (7)
din Codul fiscal. În situa�ia în care antrepozitarul autorizat contest� decizia
de revocare la Comisie sau la instan�a de judecat�, la calculul termenului
de 6 luni se au în vedere perioadele în care decizia de revocare a produs
efecte".

88
(8) Antrepozitarii autoriza�i a c�ror autoriza�ie a fost revocat�
sau anulat� pot s� valorifice produsele accizabile
înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse
finite - numai dup� notificarea autorit��ii vamale teritoriale cu
privire la virarea accizelor datorate bugetului de stat.
   [...]
 (10) În cazul anul�rii sau revoc�rii autoriza�iei, o nou�
autoriza�ie poate fi emis� de Comisie sau, dup� caz, de
c�tre comisia teritorial� numai dup� o perioad� de 5 ani,
respectiv 6 luni de la data la care decizia de anulare sau
revocare a autoriza�iei devine definitiv� în sistemul c�ilor
administrative de atac sau de la data hot�rârii judec�tore�ti
definitive �i irevocabile.

    (19^1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin no�iunea de
<<produs nou>> se în�elege produsul finit accizabil care datorit�
caracteristicilor �i propriet��ilor fizico-chimice �i organoleptice determin� o
încadrare într-o nou� categorie de produse în nomenclatorul codurilor de
produse accizabile ale antrepozitului fiscal, fa�� de cele de�inute."

(19^1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin
no�iunea produs nou se în�elege produsul finit accizabil
care, datorit� caracteristicilor �i propriet��ilor fizico-chimice
�i organoleptice, este diferit de produsele accizabile
existente în nomenclatorul de fabrica�ie �i încadrate în
nomenclatorul codurilor de produse accizabile ale
antrepozitului fiscal.
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22La punctul 108, alineatul (8^2) se modific�:
    "(8^2) Antrepozitarii autoriza�i care produc mai multe categorii de
produse accizabile, au obliga�ia de a constitui garan�ia corespunz�toare
acelei categorii de produse accizabile pentru care este prev�zut cuantumul
cel mai mare potrivit alin. (8^1)."

108
(8^2) În cazul antrepozitarilor autoriza�i care produc mai
multe categorii de produse accizabile, obliga�ia acestora
este de a constitui garan�ia corespunz�toare acelei categorii
de produse accizabile pentru care este prev�zut cuantumul
cel mai mare.

21La punctul 101 alineatul (2), litera c) se modific�:

    "c) s� în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial� în raza c�reia au fost
primite produsele accizabile �i s� p�streze produsele în locul de recep�ie
cel pu�in 24 de ore pentru a permite acestei autorit��i s� se asigure c�
produsele au fost efectiv primite �i c� accizele exigibile pentru acestea au
fost pl�tite. Dup� expirarea termenului de 24 de ore, operatorul economic
poate proceda la recep�ia produselor accizabile primite."

101
(1) În situa�ia în care un operator economic din România urmeaz�
s� primeasc� produse accizabile eliberate pentru consum în alt
stat membru, exigibilitatea accizelor ia na�tere în momentul
recep�iei produselor.
(2) Operatorul economic din România prev�zut la alin. (1) trebuie
s� îndeplineasc� urm�toarele cerin�e:
    a) înainte de expedierea produselor accizabile de c�tre
furnizorul din alt stat membru, s� depun� o declara�ie cu privire la
acest fapt la autoritatea vamal� teritorial� �i s� garanteze plata
accizelor aferente produselor accizabile pe care urmeaz� s� le
primeasc�;
    b) s� pl�teasc� accizele în prima zi lucr�toare imediat
urm�toare celei în care s-au recep�ionat produsele;
    c) s� anun�e autoritatea vamal� teritorial� în raza c�reia
au fost primite produsele accizabile �i s� p�streze produsele
în locul de recep�ie cel pu�in 48 de ore pentru a permite
acestei autorit��i s� se asigure c� produsele au fost efectiv
primite �i c� accizele exigibile pentru acestea au fost pl�tite.

20La punctul 90 subpunctul 90.2, alineatul (1) se modific�:
    "90.2. (1) În în�elesul prezentelor norme metodologice, locul de livrare
direct� reprezint� locul unde pot fi primite produse accizabile, cu excep�ia
tutunului prelucrat, în regim suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal
sau de la un expeditor înregistrat cu condi�ia ca acest loc s� fie indicat de
destinatar, respectiv antrepozitarul autorizat sau de destinatarul înregistrat
prev�zut la pct. 89."

90.2.
 (1) În în�elesul prezentelor norme metodologice, locul de
livrare direct� reprezint� locul unde pot fi primite produse
accizabile, cu excep�ia tutunului prelucrat, în regim
suspensiv de accize de la un antrepozit fiscal sau de la un
expeditor înregistrat din alt stat membru �i cu condi�ia ca
acest loc s� fie indicat de destinatar, respectiv antrepozitarul
autorizat din România sau de destinatarul înregistrat
prev�zut la pct. 89.

autorizat destinatar, cât �i de autoritatea vamal� teritorial� în raza c�reia
î�i desf��oar� activitatea expeditorul."
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26La punctul 113 subpunctul 113.2, dup� alineatul (16) se introduce un nou
alineat,(16^1):
    "(16^1) În toate situa�iile de scutire direct� livrarea produselor se face la
pre�uri f�r� accize, iar deplasarea �i primirea produselor accizabile spre/de
un utilizator final autorizat se supun prevederilor sec�iunii a 9-a
<<Deplasarea �i primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal."

25. La punctul 113 subpunctul 113.2, alineatul (16) se modific�:
    "(16) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie
s� în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial� �i s� p�streze produsele în
locul de recep�ie maximum 24 de ore pentru o posibil� verificare din partea
acestei autorit��i, în condi�iile prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�. Dup� expirarea termenului de 24 de ore
utilizatorul final autorizat poate proceda la recep�ia produselor energetice
primite."

113.2.
(16) La sosirea produsului, cu excep�ia energiei electrice �i
a gazului natural, la operatorul economic utilizator, acesta
trebuie s� înainteze în sistemul informatizat raportul de
primire, potrivit prevederilor art. 206^33 din Codul fiscal, �i
are obliga�ia de�inerii produselor maximum 48 de ore pentru
un posibil control din partea autorit��ii vamale teritoriale.

24La punctul 111, alineatele (40) �i (41) se modific�:
    "(40) În toate situa�iile de scutire direct�, livrarea produselor se face la
pre�uri f�r� accize, iar deplasarea �i primirea produselor accizabile spre/de
un utilizator final autorizat se supun prevederilor sec�iunii a 9-a
<<Deplasarea �i primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal.
    (41) La sosirea produsului operatorul economic utilizator trebuie s�
în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial� �i s� p�streze produsele în locul
de recep�ie maximum 24 de ore pentru o posibil� verificare din partea
acestei autorit��i, în condi�iile prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�. Dup� expirarea termenului de 24 de ore
utilizatorul final autorizat poate proceda la recep�ia produselor accizabile
primite."

111
(40) În toate situa�iile de scutire direct�, livrarea produselor
se face la pre�uri f�r� accize, iar deplasarea acestora este
obligatoriu înso�it� de exemplarul tip�rit al documentului
administrativ electronic, prev�zut la pct. 91.

(41) La sosirea produsului la operatorul economic utilizator,
acesta trebuie s� înainteze în sistemul informatizat raportul
de primire, potrivit procedurii prev�zute la pct. 93, �i are
obliga�ia de�inerii produselor maximum 48 de ore pentru un
posibil control din partea autorit��ii vamale teritoriale.
    

23. La punctul 108, dup� alineatul (9) se introduce un nou alineat, (9^1):
    "(9^1) În cazul expeditorului înregistrat, pentru produsele energetice
prev�zute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele
prev�zute la art. 206^16 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul garan�iei se
determin� pe baza nivelului accizelor aferent motorinei."
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29La punctul 113 subpunctul 113.11, dup� alineatul (8) se introduc noi
alineate, (9) - (11) prin HG 77/2014 �i alin.91 prin HG 196/2014
    "(9) În situa�iile de acordare a scutirii directe pentru gazul natural sau
pentru energia electric�, utilizate în scopurile scutite de la plata accizelor,
utilizatorii notific� acest fapt la autoritatea vamal� teritorial�. Dup�
notificare, utilizatorul transmite furnizorului de astfel de produse o copie de
pe notificare cu num�rul de înregistrare la autoritatea vamal� teritorial�.
Transmiterea notific�rii nu este necesar� atunci când produsele respective
provin din achizi�ii intracomunitare proprii sau din opera�iuni proprii de
import.
    "(9^1) Prevederile alin. (9) - (11) nu se aplic� consumatorilor casnici.
  (10) Notificarea prev�zut� la alin. (9) cuprinde informa�ii privind activitatea
desf��urat� de utilizator �i cantitatea de gaz natural sau energie electric�
solicitat� în regim de scutire de la plata accizelor.
    (11) Nerespectarea prevederilor alin. (9) �i (10) atrage plata accizelor
calculate pe baza cotei accizei prev�zute pentru gaz natural sau energie
electric� utilizate în scop comercial."
                                                          În vigoare începând cu 1 aprile 2014

28La punctul 113 subpunctul 113.7, dup� alineatul (12) se introduce un nou
alineat, (12^1):
    "(12^1) În toate situa�iile de scutire direct� livrarea produselor se face la
pre�uri f�r� accize, iar deplasarea �i primirea produselor accizabile spre/de
un utilizator final autorizat se supun prevederilor sec�iunii a 9-a
<<Deplasarea �i primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize>>, cap. I^1 de la titlul VII din Codul fiscal."

27La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (12) se modific�:
    "(12) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie
s� în�tiin�eze autoritatea vamal� teritorial� �i s� p�streze produsele în
locul de recep�ie maximum 24 de ore pentru o posibil� verificare din partea
acestei autorit��i, în condi�iile prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�. Dup� expirarea termenului de 24 de
ore, utilizatorul final autorizat poate proceda la recep�ia produselor
energetice primite."

113.7
(12) La sosirea produsului energetic la utilizator, acesta
trebuie s� înainteze în sistemul informatizat raportul de
primire, potrivit prevederilor art. 206^33 din Codul fiscal, �i
are obliga�ia de�inerii produselor maximum 48 de ore pentru
un posibil control din partea autorit��ii vamale teritoriale.
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31La punctul 116, dup� alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul
(8^1):
    "(8^1) În cazul produselor din tutun prelucrat, altele decât �igaretele, un
timbru aplicat pe pachete din carton sau celofanate ori cutii din diferite
materiale - carton, lemn, plastic, metal - se consider� a fi deteriorat ca
urmare a lipirii pe ambalaj devenind impropriu utiliz�rii ulterioare datorit�
modific�rilor survenite."

30La punctul 114, dup� litera g) se introduce o nou� liter�, litera h):
    "h) cidru de mere �i de pere cu codurile NC 2206 00 51 �i NC 2206 00
81 �i hidromel cu codurile NC 2206 00 59 �i NC 2206 00 89 ob�inut prin
fermentarea unei solu�ii de miere în ap�."

  
  HG  nr.77/2014 a  intrat în vigoare la data public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv cu 12.02.2014 cu excep�ia
prevederilor art. I lit. E pct. 29, care se aplic� începând cu data de 1 aprilie 2014.

Material informativ elaborat la data de 28.03.2014
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