
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

2.1  Sursa  proiectului
de act normativ 

Modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul fiscal este necesară în vederea: 
- reducerii sarcinii administrative atât la nivelul autorităților competente, cât

și la nivelul operatorilor economici;
- simplificării și modernizării modului de declarare a prețurilor de vânzare cu

amănuntul pentru țigarete, precum și reducerii intervalului de timp pentru
sintetizarea informațiilor; 

- eficientizării monitorizării și controlului;
- adoptării unui mod de lucru bazat pe documente electronice eliminând astfel

activitățile  și  cheltuielile  asociate  managementului  documentelor  tipărite
ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive;
sustenabilității ecologice. 

- corelării  cu  prevederile  art.  359  din  Legea  nr.  227/2015 privind  Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea fiind realizată
de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca
urmare a prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind
organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române;

- corelării  cu  prevederile  din  Codul  fiscal  ca  urmare  a  modificărilor
intervenite prin transpunerea Directivei  (UE) 2020/1151 a Consiliului de
modificare  a  Directivei  92/83/CEE  privind  armonizarea  structurilor
accizelor la alcool și băuturi alcoolice;

- instituirii unui tratament nediferențiat aplicabil operatorilor economici prin
care  aceștia  să  poată  prezenta  certificate  eliberate  și  de  laboratoare  de
metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală.

- introducerii  unor  prevederi  cu  scopul  de  remodelare  a  mecanismelor  de
acordare  a  scutirilor  directe/indirecte  prevăzute  la  art.  397  alin.  (1)  din
Codul fiscal  ca urmare a limitării aplicabilității sistemului integrat având în
vedere că prin utilizarea acestuia se creează o limitare în ceea ce privește
posibilitatea  scutirii  pentru  produsele  denaturate  realizate  într-un  alt
antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem integrat.

- remodelării  scutirilor  în  sensul  că   operatorii  economici,  deținători  ai
autorizațiilor de utilizator final, se pot aproviziona cu produse energetice,
cărbune și cocs, utilizate pentru producția combinată de energie electrică și
energie termică, în scutire directă de la plata accizelor, de la producători,
importatori, destinatari înregistrați, precum și alți operatori economici care
achizitionează  astfel  de  produse  pentru  a  fi  livrate  către  centralele  de
producție de energie electrică sau producție combinată de energie electrică
și termică.

   
     Potrivit art.  343 alin. (8) din Legea nr.  227/2015  privind Codul fiscal,  cu
modificările și completările ulterioare, prețul de vânzare cu amănuntul pentru orice
marcă de țigarete se stabilește și se declară de către persoana care eliberează pentru
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2.2 Descrierea situației 
actuale

consum sau care importă țigaretele în România și este adus la cunoștința publică,
în  conformitate  cu  cerințele  prevăzute  de  Normele  metodologice  de  aplicare  a
Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
     Astfel, prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete se anunță în scris la
autoritatea fiscală centrală - direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul
accizelor,  potrivit  procedurii  prevăzută  la  pct.  5  alin.  (2)  –  (3)  din  Normele
metodologice. 
    De asemenea, potrivit pct. 5 alin. (4) – (5) din Normele metodologice, declarația
cuprinde  în  mod expres  data de la  care  se  vor practica prețurile  de vânzare  cu
amănuntul  și  se  depune  la  autoritatea  fiscală  centrală  cu  minimum  două  zile
lucrătoare  înainte  de  data  practicării  acestor  prețuri,  iar  cu  maximum 7  zile  și
minimum 24 de ore înainte de data efectivă a intrării în vigoare, lista cuprinzând
prețurile de vânzare cu amănuntul, cu numărul de înregistrare atribuit de autoritatea
fiscală centrală - direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul accizelor,
se publică, prin grija persoanei care eliberează pentru consum ori importă țigaretele
în România, în două cotidiene de mare tiraj. Ulterior, câte un exemplar din cele
două cotidiene se depune la autoritatea fiscală centrală în ziua publicării.
      În conformitate cu pct. 5 alin. (7) din Normele metodologice, după primirea
declarațiilor privind prețurile de vânzare cu amănuntul și după publicarea acestora
în două cotidiene de mare tiraj, autoritatea fiscală centrală publică aceste liste pe
site-ul Ministerului Finanțelor.

     Potrivit pct. 8 alin. (39) din Normele metodologice, în cazul antrepozitarului
autorizat,  destinatarului  înregistrat  și  expeditorului  înregistrat,  autoritatea  fiscală
teritorială aprobă reducerea garanției, la cerere, după cum urmează:
      a) cu 50%, în situația în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate pentru
care  a  fost  autorizat  nu a înregistrat  obligații  fiscale  restante  la bugetul  general
consolidat,  de  natura  celor  administrate  de  Agenția  Națională  de  Administrare
Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, pentru care s-a dispus
executarea garanției și a fost începută procedura de executare silită;
      b) cu 75%, în situația în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate pentru
care  a  fost  autorizat  nu a înregistrat  obligații  fiscale  restante  la bugetul  general
consolidat,  de  natura  celor  administrate  de  Agenția  Națională  de  Administrare
Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, pentru care s-a dispus
executarea garanției și a fost începută procedura de executare silită.

     În conformitate cu precizările de la pct. 13 alin. (1) din Normele metodologice,
antrepozitarii  autorizați,  destinatarii  înregistrați  sau importatorii  autorizați  pentru
produse  din  grupa  tutunului  prelucrat  sunt  obligați  să  prezinte  lunar,  odată  cu
situația utilizării marcajelor, situația eliberărilor pentru consum de astfel de produse
în luna de raportare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 sau în anexa nr. 4,
după caz.
     Situația eliberărilor pentru consum se întocmește în 3 exemplare, cu următoarele
destinații: primul exemplar rămâne la operatorul economic, exemplarul al doilea se
transmite  autorității  vamale  teritoriale  care  aprobă  notele  de  comandă  pentru
timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autorității fiscale centrale - direcția cu
atribuții în elaborarea legislației în domeniul accizelor.

     În prezent, în cazul utilizatorului final, garanția se reduce după cum urmează:
     a) cu 50%, în cazul în care operatorul economic și-a desfășurat activitatea în
calitate de utilizator final de produse energetice în ultimii 2 ani consecutivi, fără
încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor;
     b) cu 75%, în cazul în care operatorul economic și-a desfășurat activitatea în
calitate de utilizator final de produse energetice în ultimii 3 ani consecutivi, fără
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încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor;
     c) cu 100%, în cazul în care operatorul economic și-a desfășurat activitatea în
calitate de utilizator final de produse energetice în ultimii 4 ani consecutivi, fără
încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor.

     Prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii
nr.  227/2015 privind Codul fiscal,  precum și  pentru prorogarea unui termen s-a
instituit scutirea de la plata accizelor pentru produsele accizabile destinate utilizării
de către forțele armate ale oricărui  alt  stat membru decât  România,  atunci  când
forțele  armate  respective  participă  la  o  acțiune  de apărare  desfășurată  pentru  a
implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC. 
      În prezent, scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 395 din Codul fiscal,
se acordă în baza certificatului  de scutire  prevăzut în  anexa nr.  28 din normele
metodologice.
       Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/432 al Consiliului din 15
martie  2022  de  modificare  a  Regulamentului  de  punere  în  aplicare  (UE)  nr.
282/2011 în ceea ce privește certificatul de scutire de TVA și/sau de accize, a fost
actualizată  forma  certificatului  de  scutire,  prin  introducerea  în  categoria
beneficiarilor și a noii categorii de organisme eligibile. 

      În prezent, declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente
de țigarete este prevăzută în anexa 1 la Normele metodologice, situația eliberărilor
pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi la anexa 3 la Normele metodologice,
iar  situația  eliberărilor  pentru  consum  de  tutun  fin  tăiat,  destinat  rulării  în
țigarete/alte tutunuri de fumat la anexa 4 la Normele metodologice.

      În prezent, pentru berea îndulcită sau aromatizată, respectiv pentru produsele
rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice, numărul de grade
Plato este cel aferent bazei de bere din amestec.

      România are implementat conceptul de mic producător independent de bere,
mic producător de vin, respectiv de mică distilerie, în vederea sprijinirii activităţilor
de producţie a berii, a vinului, respectiv a alcoolului etilic (inclusiv palincă), de
către operatorii economici ce realizează o producţie anuală de până la: 200000 hl de
bere,  1000 hl  de vin,  respectiv 10 hl  alcool pur, exclusiv cantităţile realizate în
sistem de prestări de servicii pentru gospodăriile individuale.
      În  prezent,  țuica  şi  rachiurile  de  fructe  destinate  consumului  propriu  al
gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 0,50 hl de
alcool pur/an pentru fiecare gospodărie individuală, se accizează prin aplicarea unei
cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condiţia să nu
fie vândute.
       La acest moment, alcoolul etilic şi alte produse alcoolice utilizate la producerea
suplimentelor alimentare nu intră în sfera regimului de scutire aplicabil produselor
accizabile.

       În prezent prevederile Normelor metodologice nu sunt corelate cu prevederile
Legii nr. 268 din 9 noiembrie 2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și
pentru  modificarea  unor  acte  normative,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al
României, partea I, nr. 1077 din 10 noiembrie 2021.
      Actualele prevederi  ale Normelor  metodologice în legătură cu autorizarea
antrepozitelor  fiscale conform pct.  30 alin. (12),  (13)  și (23) din norme, prevăd
condiționarea  operatorilor  economici  privind calibrarea  mijloacelor  de măsurare
legală pentru determinarea concentraţiei alcoolice, contoarelor pentru determinarea
cantităţii de produse obţinute şi a concentraţiei alcoolice precum și a rezervoarele
calibrate pentru depozitarea de alcool etilic și de distilate în stare vărsată, numai de
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către Biroul Român de Metrologie Legală.  
      Prevederile legale actuale conform pct. 43 alin. (7),  prevăd ca destinatarii
înregistraţi  care  primesc  produse  energetice  în  vrac să  aibă  rezervoare  fixe
standardizate  calibrate numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.

     În  prezent,  în  Normele  metodologice  nu  există  prevederi  referitoare  la
modalitatea de acordare a scutirilor de accize aferente achizițiilor intracomunitare
de arome alimentare de către  operatorii  care  utilizează  aceste arome alimentare
pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu
depășește 1,2% în volum.

     Potrivit prevederilor punctului 82 alin. (2) din norme, scutirea de accize se
acordă direct în situațiile prevăzute la art. 397 alin. (1) lit a), lit b) (numai pentru
producția de alcool sanitar) și lit e), numai pentru antrepozitarii care funcționează
în sistem integrat. 
     
      În prezent, potrivit dispozițiilor pct. 94 alin. 1 lit. c) din Normele metodologice
de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin  Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare scutirea de la plata
accizelor prevăzută la art. 399 alin.1 lit. c), d) și h) din Codul fiscal se acordă direct
dacă cărbunele si cocsul provin de la operatorii economici prevăzuți la pct. 16 alin.
1 din Normele metodologice.
       Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2073/2021, pronunțată în
dosarul  nr.  744/54/2019,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României  nr
884/15.09.2021, a fost  anulată în parte Hotărârea Guvernului nr. 1/2016  pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la pct. 94 alin. 1 lit. c).

      Potrivit pct. 158 alin. (3) din Normele metodologice, situaţia privind cotele de
piaţă  ale  antrepozitarilor  autorizaţi  pentru  producţia  şi/sau  depozitarea  de  tutun
prelucrat  se  comunică,  trimestrial,  de  către  structura  cu  atribuții  în  elaborarea
legislației  privind  regimul  accizelor  din  cadrul  Ministerului  Finanțelor  către
autoritatea  fiscală  teritorială,  direcţiile  cu  atribuţii  de  control  din  subordinea
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului Afacerilor Interne.

2.3 Schimbări 
preconizate

    
    În  vederea  simplificării  și  modernizării  modului  de  declarare  se  propune
eliminarea  obligației  de  a  se  depune  pe  suport  de  hârtie,  declarațiile  privind
prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, precum și a obligației
de a fi publicate în două cotidiene.
    Persoana care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România
are  obligaţia,  înainte  de  a  depune  declarația  privind  prețurile  de  vânzare  cu
amănuntul pe sortimente de țigarete, de a declara sortimentele de țigarete în vederea
atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației, iar în situația în
care  se  intenţionează  modificări  ale  preţurilor  de  vânzare  cu  amănuntul,  are
obligaţia, să redeclare preţurile pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent dacă
modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. 
      Declarațiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete
se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.
      Persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România și
care renunță la comercializarea pe piața internă a unui anumit sortiment de țigarete
are obligația de a declara prețurile de vânzare cu amănuntul pentru sortimentele de
țigarete ce urmează  a fi  delistate  și  de a  înscrie  în continuare prețurile  aferente
acestor  sortimente  în  declarația  privind  prețurile  de  vânzare  cu  amănuntul  pe
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sortimente de țigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deține, dar nu mai puțin
de 3 luni  de la data la care a comunicat  că renunță la comercializarea pe piața
internă a respectivului sortiment de țigarete.
     Modelul  și  conținutul  “Declarației  privind  nomenclatorul  de  produse”  și
modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de
produs  utilizat  pentru  completarea  declarației  privind  preţurile  de  vânzare  cu
amănuntul pe sortimente de ţigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de
țigarete, precum și modelul și conţinutul "Declaraţiei privind prețurile de vânzare
cu amănuntul pe sortimente de țigarete" și modalitatea de depunere a "Declaraţiei
privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete" se aprobă prin
ordin al ministrului finanţelor.

      Se propune introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma “termenul de
2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate” pentru care antrepozitarul autorizat,
destinatarul  înregistrat,  expeditorul  înregistrat  a fost  autorizat  și  nu a înregistrat
obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate
de  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală,  în  sensul  art.  157  din  Codul  de
procedură  fiscală,  situație  în  care  autoritatea  fiscală  teritorială  poate  aproba,  la
cerere, reducerea garanției.

      În  vederea  simplificării  și  modernizării  modului  de  declarare  se propune
eliminarea  obligației  de  a  se  depune  pe  suport  de  hârtie  de  către  antrepozitarii
autorizați,  destinatarii  înregistrați  sau  importatorii  autorizați  pentru  produse  din
grupa tutunului prelucrat,  situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi
ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat, după
caz.  Astfel,  aceștia  vor  fi  obligați  să  declare  on-line,  lunar,  până  la  data  de 15
inclusiv a fiecărei luni, situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări
de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat, după caz,
pentru luna anterioară celei în care se face raportarea.     
       Modelul și conţinutul "Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi
ţigări  de foi,  tutun fin tăiat,  destinat  rulării  în ţigarete,  alte tutunuri  de fumat"și
modalitatea de depunere a "Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi
ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat" se
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.

       Instituirea  aceleiași  reguli  privind  reducerea  garanției  la  cerere  în  cazul
antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat și expeditorului înregistrat, și în
cazul utilizatorului final. 

      Se propune introducerea unei prevederi care să clarifice sintagma “termenul de
2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi” de activitate pentru operatorul economic
care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice
fără încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor, situație în care autoritatea
fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției. 

      Ca  urmare  a  introducerii  scutirii  de  la  plata  accizelor  pentru  produsele
accizabile destinate utilizării de către forțele armate ale oricărui alt stat membru
decât  România,  atunci  când  forțele  armate  respective  participă  la  o  acțiune  de
apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC, se
impune completarea în consecință a normelor metodologice. De asemenea, urmare
a publicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/432 al Consiliului, se
propune abrogarea anexei nr. 28 din Normele metodologice și trimiterea la anexa II
din acest regulament, prin care s-a stabilit noua formă a certificatului de scutire de
la plata accizelor.
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      Se propune abrogarea  anexelor 1, 3 și 4 din Normele metodologice având în
vedere faptul că aceste declarații urmează a fi depuse on-line.

      De asemenea, prin proiectul de hotărâre, se propune efectuarea unor corecții de
ordin tehnic, în vederea corelării cu modificările aduse prin Ordonanța Guvernului
nr.  11/2022  pentru  modificarea  și  completarea  unor  acte  normative,  precum și
pentru modificarea unor termene, precum și prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022
pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

     Se reglementează măsurarea gradelor Plato pentru bere, începând cu 1 ianuarie
2031. Pentru a asigura aplicarea uniformă a condițiilor pentru stabilirea accizei la
bere, mai precis, în ceea ce privește măsurarea gradelor Plato pentru berea îndulcită
sau aromatizată, se iau în considerare toate ingredientele berii care au fost adăugate
după fermentare. Pentru a asigura o tranziție lină către o metodologie armonizată
pentru măsurarea gradelor Plato la bere, este permis ca statele membre care, la 29
iulie 2020, nu luau în considerare pentru măsurarea gradelor Plato acele ingrediente
ale  berii  care  au  fost  adăugate  după  fermentare,  să  continue  să  utilizeze
metodologia aplicată la acea dată pentru o perioadă tranzitorie. În România, această
metodologie se aplică până la 1 ianuarie 2031.

      Se stabilesc modalitățile de declarare, certificare și autocertificare a micilor
producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și
vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui an de
funcționare pentru această categorie de producători.

     Se reglementează certificatul uniform pentru micii producători independenți de
bere,  pentru  micii  producători  independenți  de  vinuri,  pentru  micii  producători
independenți  de  băuturi  fermentate,  altele  decât  berea  și  vinul,  pentru  micii
producători independenți de produse intermediare, precum și pentru micile distilerii
pe întreg teritoriul Uniunii Europene astfel încât să se aplice același nivel de accize
pentru produsele realizate la nivel național, cât și pentru cele realizate în alte state
membre.
     Se  stabilește  modalitatea  de  acordare  a  certificatului  pentru  produsele
menționate  anterior,  realizate  de  micii  producători  independenți  sau  de  micile
distilerii din România, astfel încât să poată beneficia în alte state membre, pentru
produsele realizate în România, de același tratament fiscal aplicabil în acele state
membre ca și producătorii locali.

      Se reglementează modalitatea de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru
alcoolul  etilic din fructe, realizat și consumat de o persoană fizică, în limita anuală
de 50 de litri de produs.

      Se reglementează modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în
proprietate instalații de producție alcool din fructe de tip alambic și produc pentru
consum propriu din propria recoltă alcool din fructe, precum și a persoanelor fizice
care  dețin  în  temeiul  unui  drept  real livezi  de  pomi  fructiferi  și  produc  pentru
consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii
numai în antrepozite fiscale autorizate.

      Se realizează corelarea normelor metodologice cu prevederile art.  359 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
conform cărora autorizarea operatorilor economici este realizată de către structurile
de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art.
2  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  237/2022  privind  organizarea  și  funcționarea

6



Autorității Vamale Române.

      În  scopul  instituirii  unui  tratament  nediferențiat  aplicabil  operatorilor
economici, se propune modificarea pct. 30 alin. (12), (13), (23) și a pct. 43 alin. (7)
prin  care  operatorii  economici  să  poată  prezenta  certificate  eliberate  și  de
laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru
calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoarelor
pentru determinarea cantității  de produse obținute și a concentrației  alcoolice,  a
rezervoarelor  pentru depozitarea de alcool etilic si   de distilate  în stare vărsată,
precum și  calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destinatarilor înregistrați
care primesc produse energetice în vrac.

      Se  propune introducerea  unei  prevederi  pentru  operatorii  economici  care
utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice
ce  au  o  concentrație  ce  nu  depășește  1,2%  în  volum,  în  sensul  că  achizițiile
intracomunitare se fac la prețuri fară accize, în baza autorizației de utilizator final.

      Se introduc prevederi cu scopul de remodelare a mecanismelor de acordare a
scutirilor  directe/indirecte  prevăzute  la  art.  397  alin.  (1)  ca  urmare  a  limitării
aplicabilității  sistemului  integrat  având  în  vedere  că  prin  utilizarea  acestuia  se
creează  o  limitare  în  ceea  ce  privește  posibilitatea  scutirii  pentru  produsele
denaturate realizate într-un alt antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem
integrat,  așa  cum  s-a  reținut  și  prin Sentința  nr.  263  din  21  noiembrie  2016
pronunțată  de  Curtea  de  Apel  Oradea  –  Secția  a  II-a  civilă,  de  contencios
administrativ și fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 616 din 25
iulie 2019.

       Prin proiectul de act normativ se urmărește, de asemenea, punerea în aplicare a
Deciziei  Înaltei  Curți  de Casație și  Justiție nr.  2073/2021, pronunțată în dosarul
744/2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr 884/15.09.2021, prin care
a fost anulată în parte Hotărârea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, cu privire la pct. 94 alin. 1 lit. c).
        Având în vedere cele reținute prin Decizia nr. 2073/2021 pronunțată de Înalta
Curte de Casație și Justiție se impune remodelarea scutirilor în sensul că  operatorii
economici,  deținători  ai  autorizațiilor  de  utilizator  final,  se  pot  aproviziona  cu
produse energetice, cărbune și cocs, utilizate pentru producția combinată de energie
electrică  și  energie  termică, în  scutire  directă  de  la  plata  accizelor,  de  la
producători, importatori, destinatari înregistrați, precum și alți operatori economici
care achizitionează astfel de produse pentru a fi livrate către centralele de producție
de energie electrică sau producție combinată de energie electrică și termică. 
     
     Se propune modificarea prevederilor referitoare la transmiterea pe suport de
hârtie  a  situaţiilor  privind  cotele  de  piaţă  ale  antrepozitarilor  autorizaţi  pentru
producţia  şi/sau  depozitarea  de  tutun  prelucrat,  în  sensul  că  acestea  se  vor
comunica, trimestrial, de către structura cu atribuții în elaborarea legislației privind
regimul  accizelor  din  cadrul  Ministerului  Finanțelor  doar  către  Ministerul
Afacerilor  Interne,  întrucât  Autoritatea Vamală  Română va avea acces  la  datele
furnizate  de  operatorii  economici  din  domeniul  tutunului  prelucrat,  stocate  în
platforma informatică, la informațiile și rapoartele generate de platformă, inclusiv
la datele privind cotele de piață.
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  2.4 Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

3.1  Descrierea  generală  a
beneficiilor  şi  costurilor
estimate  ca  urmare  a  intrării
în vigoare a actului normativ

Prin măsurile cuprinse în proiectul de act normativ, care vizează înlocuirea
formularelor  pe  suport  de  hârtie  cu  cele  în  format  electronic,  se  elimină
activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite.

3.2 Impactul social Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.3 Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului

Nu este cazul

3.4 Impactul 
macroeconomic

Nu este cazul.

3.4.1 Impactul asupra 
economiei și asupra 
principalilor indicatori 
macro economici

Nu este cazul.

3.4.2 Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat

Nu este cazul.

3.5 Impactul asupra 
mediului de afaceri

Măsurile cuprinse în actul normativ au un impact pozitiv asupra mediului de
afaceri întrucât  prin  adoptarea  unui  mod  de  lucru  bazat  pe  documente
electronice se  reduc  sarcinile  administrative  și  se  elimină  activitățile  și
cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite.

3.6. Impactul asupra 
mediului înconjurător

Măsurile cuprinse în actul normativ au un impact favorabil asupra mediului.

3.7.  Evaluarea  costurilor  şi
beneficiilor  din  perspectiva
inovării şi digitalizării

Măsurile  cuprinse în proiectul  de act  normativ contribuie la  simplificarea  și
modernizarea modului de depunere a unor situații și formulare, care în prezent
sunt  prezentate  pe  suport  de  hârtie,  prin  utilizarea  sistemului  electronic,
eliminând  astfel  activitățile  și  cheltuielile  asociate  managementului
documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către activități
direct productive.

3.8.  Evaluarea  costurilor  şi
beneficiilor  din  perspectiva
dezvoltării durabile     

Măsurile cuprinse în proiectul  de act  normativ contribuie la  sustenabilitatea
ecologică,  din  perspectiva  faptului  că  se  elimină  utilizarea  formularelor  pe
suport de hârtie, acest fapt având astfel un impact pozitiv în ceea ce privește
factorul mediu, timp și resursă umană.

3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe

termen lung (pe 5 ani)

- mil. lei -

Indicatori
Anul curent

2022
Următorii 4 ani

Media pe 5 ani
2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7
4.1  Modificări  ale
veniturilor  bugetare,
plus/minus, din care:
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a) buget de stat, din acestea:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări

d) alte tipuri de venituri (Se
va  menţiona  natura
acestora.)
4.2  Modificări  ale
cheltuielilor  bugetare,  plus/
minus, din care:
a) buget de stat, din acestea:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

d) alte tipuri de cheltuieli 
(Se va menţiona natura 
acestora.)

4.3  Impact  financiar,
plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

4.4  Propuneri  pentru
acoperirea  creşterii
cheltuielilor bugetare

4.5  Propuneri  pentru  a
compensa  reducerea
veniturilor bugetare
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4.6 Calcule detaliate privind
fundamentarea
modificărilor  veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor
bugetare, a următoarelor documente:         
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;
 b)  declaraţie  conform  căreia  majorarea  de  cheltuială  respectivă  este  compatibilă  cu  obiectivele  şi
priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

4.8 Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

5.1. Măsuri  normative  necesare  pentru  aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:

Ordin al ministrului finanțelor privind modelul și
conținutul “Declarației privind nomenclatorul de
produse”  și  modalitatea  de  declarare  a
sortimentelor  de  țigarete  în  vederea  atribuirii
codului  de  produs  utilizat  pentru  completarea
declarației  privind  preţurile  de  vânzare  cu
amănuntul  pe  sortimente  de  ţigarete  și
modalitatea  de  delistare  a  sortimentelor  de
țigarete,  precum  și  modelul  și  conţinutul
"Declaraţiei  privind  prețurile  de  vânzare  cu
amănuntul  pe  sortimente  de  țigarete"  și
modalitatea  de  depunere  a  "Declaraţiei  privind
prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente
de  țigarete",  precum  și  modelul  și  conţinutul
"Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete,
ţigări  şi  ţigări  de  foi,  tutun  fin  tăiat,  destinat
rulării  în  ţigarete,  alte  tutunuri  de  fumat"și
modalitatea de depunere a "Situaţiei eliberărilor
pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi,
tutun  fin  tăiat,  destinat  rulării  în  ţigarete,  alte
tutunuri de fumat"
Ordinele  președintelui  Autorității  Vamale
Române prevăzute la pct  2 alin. (2) lit. b), pct 2,
alin. (7), pct. 12 alin. (7) și (8), pct. 124 alin. (3)
lit. d), pct. 127, pct. 128 alin. (1), pct. 133, pct.
134 alin. (5), pct. 140 alin. (4), pct. 141 alin. (4),
pct. 142 alin. (5), pct. 143 alin. (5), pct. 146 alin.
(2), pct. 152 alin. (10).

5.2  Impactul  asupra  legislaţiei  în  domeniul  achiziţiilor
publice

Prezentul proiect de act normativ nu se referă
la acest subiect.

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia
UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea
unor prevederi  de drept UE)

Nu este cazul.

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor
UE

Nu este cazul.

5.3.2  Măsuri  normative  necesare  aplicării  actelor
legislative UE

Nu este cazul.
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5.4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Nu este cazul.

5.5 Alte acte normative şi/sau documente internaţionale 
din care decurg angajamente asumate

Nu este cazul.

5.6 Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1.  Informaţii  privind  neaplicarea  procedurii  de
participare la elaborarea actelor normative Nu este cazul.

6.2 Informații privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte
organisme implicate

Nu este cazul.

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu 
autorităţile       administraţiei publice locale

Nu este cazul.

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de 
organisme consultative constituite prin acte normative

Nu este cazul.

6.5 Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ se avizează de către 
Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Nu este cazul.
c) Consiliul Economic şi Social Proiectul  de act  normativ  se  avizează  de  către

Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei Nu este cazul.

e) Curtea de conturi Nu este cazul.

6.6 Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

7.1  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la  elaborărea
proiectului de act normativ

Proiectul  de  act  normativ  a  fost  elaborat  cu
respectarea  prevederilor  Legii  nr.  52/2003
privind  transparența  decizională  în
administrația  publică,  republicată,  și  a  fost
publicat în data de ........... pe pagina de internet
a  Ministerului  Finanțelor
(www.mfinante.gov.ro).

7.2  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la  eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii proiectului
de  act  normativ,  precum  şi  efectele  asupra  sănătăţii  şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

8.1 Măsurile  de punere  în  aplicare  a proiectului  de act
normativ

Nu este cazul

8.2 Alte informaţii Nu este cazul

11



Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului
VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR
Adrian CÂCIU

AVIZAT,

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

          Sorin Mihai GRINDEANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Marian Cătălin PREDOIU

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1)  Măsurile  de  punere  în  aplicare  a  proiectului  de  act
normativ  de  către  autorităţile  administraţiei  publice
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul
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2) Alte informaţii Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului
VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pe care îl supunem spre aprobare.

 MINISTRUL FINANŢELOR 
Adrian CÂCIU
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