NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de
aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi corelarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare cu
modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.
În acest context, se adoptă norme metodologice care se referă în principal la:
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”



Modificarea normelor privind TVA la încasare, în funcţie de modificările aduse Ordonanţei
Guvernului nr. 15/2012 prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
Reglementarea situaţiei în care, ulterior implementării sistemului TVA la încasare,
beneficiarii nu menţionează pe documentul de plată facturile achitate, caz în care se aplică
prevederile Codului civil cu privire la imputaţia legală a plăţii .

B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
 Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificările aduse prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 87/2012, prin care au fost eliminate restricţiile privind
accesul operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea
produselor accizabile.
A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”

1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal privind sistemul TVA la încasare sunt corelate cu
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel
cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa
Guvernului nr. 15/2012.
Prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost aduse unele

modificări Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012, astfel încât
se impune corelarea legislaţiei secundare, respectiv a
normelor metodologice privind TVA la încasare, cu
legislaţia primară, respectiv cu modificările aduse
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 prin Legea nr.
208/2012.
B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
În scopul înlăturării cauzelor care au dus la declanşarea
împotriva României a următoarelor acţiuni în constatarea
neîndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat
membru:
 cauza nr. 2010/4208 referitoare la
desfiinţarea antrepozitelor fiscale pentru
depozitarea alcoolului şi restricţia de acces
la antrepozitele de depozitare a tutunului
prelucrat,
exclusiv
în
favoarea
comercianţilor care deţin o cotă de piaţă de
cel puţin 5% şi
 cauza nr. 2010/4229 referitoare la
restricţionarea accesului la autorizarea ca
antrepozite fiscale destinate depozitării
produselor energetice, pentru operatorii
economici care nu deţin instalaţii şi utilaje
pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea
fracţiilor rezultate în vederea obţinerii de
produse supuse accizelor,
a fost adoptată ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal.
Astfel, prin acest act normativ au fost reintroduse
antrepozitele fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi
băuturilor alcoolice şi au fost eliminate restricţiile privind
autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea
produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat.
În prezent, prevederile Normelor metodologice de
aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare nu sunt corelate cu noile modificări
şi completări aduse Codului fiscal prin această Ordonanţă
de urgenţă.
Totodată, potrivit prevederilor actuale, sunt scutite de
la plata accizelor, printre alte utilizări, alcoolul etilic şi
produsele alcoolice utilizate:
- în procese de fabricaţie, cu condiţia ca produsul finit
să nu conţină alcool;
- direct sau ca element al produselor semifabricate
pentru producerea de alimente cu ori fără cremă, cu
condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu
depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce
intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100
kg de produs ce intră în compoziţia altor produse.
Aceste scutiri se acordă direct, pe baza autorizaţiei de

utilizator final.

A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată”
Având în vedere modificările aduse Ordonanţei Guvernului
nr. 15/2012 care reglementează, între altele, sistemul TVA
la încasare, prin Legea nr. 208/2012 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se
impune corelarea în regim de urgenţă a legislaţiei
secundare, respectiv a Normelor metodologice de aplicarea
a Codului fiscal cu legislaţia primară.
De asemenea, în vederea aplicării unitare a prevederilor
legale care reglementează sistemul TVA la încasare, se
impune clarificarea situaţiilor în care, ulterior
implementării sistemului TVA la încasare, beneficiarul nu
menţionează pe documentul de plată facturile achitate, caz
în care se aplică prevederile Codului civil cu privire la
imputaţia legală a plăţii.
B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”

2. Schimbări preconizate

Modificările prevăzute în acest proiect, asigură
compatibilitatea cu prevederile Codului fiscal în ceea ce
priveşte noile reglementări în domeniul antrepozitelor
fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.
Astfel, normele de corelare prevăzute în acest proiect
de act normativ se referă la:

Precizarea grupelor de produse accizabile ce pot
fi depozitate în regim suspensiv de accize într-un
antrepozit fiscal de depozitare.

Corelarea prevederilor privind reautorizarea
antrepozitarilor după expirarea perioadei de valabilitate a
autorizaţiei.

Precizarea volumului mediu trimestrial al
ieşirilor de produse accizabile ce trebuie îndeplinit pentru
funcţionarea antrepozitelor fiscale de depozitare, respectiv:
a) bere – 1.500 hl de produs;
b) vinuri şi băuturi fermentate – 1.500 hl de
produs;
c) produse intermediare – 1.250 hl de produs;
d) băuturi spirtoase – 250 hl de alcool pur;
e) alcool etilic – 1.000 hl de alcool pur;
f) băuturi alcoolice în general – 300 hl de alcool
pur;
g) ţigarete - o cantitate a cărei valoare la preţul
de vânzare cu amănuntul să nu fie mai mică de
2.500.000 euro;
i) produse energetice - 3.500 tone;
j) arome alimentare, extracte şi concentrate
alcoolice - 15 hl de alcool pur.
Fac excepţie de la aceste limite: antrepozitele fiscale
autorizate în exclusivitate pentru a efectua operaţiuni de

distribuţie a băuturilor alcoolice şi de tutunuri prelucrate
destinate consumului sau vânzării la bordul navelor şi
aeronavelor; antrepozitele fiscale de depozitare destinate
exclusiv aprovizionării cu produse energetice a
aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor;
rezerva de stat şi de mobilizare.
Aceste limite cantitative minime au fost preluate din
legislaţia naţională în vigoare până la restricţionarea
accesului la autorizarea antrepozitelor fiscale de
depozitare, fiind corelate cu realităţile economice din
prezent.
Faţă de aceste valori anterioare, negociate şi stabilite cu
mediului de afaceri şi organele cu atribuţii de control, nu
au fost semnalate încălcări ale prevederilor europene din
partea Comisiei.

Stabilirea cuantumului garanţiei minime, ce
trebuie constituită de antrepozitarii autorizaţi pentru
depozitarea produselor accizabile, respectiv 6% aplicat
accizelor aferente volumului mediu trimestrial al ieşirilor
de produse accizabile, raportat la nivelul unui an. Prin
această măsură s-a realizat corelarea nivelului minim al
garanţiei cu condiţiile generale de funcţionare a
antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor
accizabile.

Precizarea cuantumului capitalului social minim
subscris şi vărsat ce trebuie constituit de antrepozitarii
autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile,
respectiv:
a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;
b) pentru depozitarea de vinuri – 2.000 lei;
c) pentru depozitarea de băuturi fermentate,
altele decât bere şi vinuri – 50.000 lei;
d) pentru depozitarea de produse intermediare –
100.000 lei;
e) pentru depozitarea de alcool etilic şi/sau
băuturi spirtoase – 100.000 lei;
f) pentru depozitarea de arome alimentare –
5.000 lei;
g) pentru depozitarea de tutun prelucrat 500.000 lei;
h) pentru depozitarea de produse energetice,
exceptând depozitarea de produse energetice
destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor,
navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi
depozitarea de GPL – 500.000 lei;
i) pentru depozitarea de produse energetice
destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor,
navelor şi ambarcaţiunilor – 20.000 lei;
j) pentru depozitarea de GPL – 50.000 lei;
k)
pentru
depozitarea
exclusivă
de
biocombustibili şi biocarburanţi – 20.000 lei.
În vederea stabilirii cuantumurilor pentru capitalul
social minim subscris şi vărsat, au fost luate în considerare
natura produselor accizabile ce urmează a fi depozitate în

antrepozitele fiscale, volumul mediu trimestrial al ieşirilor
de produse accizabile ce trebuie îndeplinit pentru
funcţionarea antrepozitelor fiscale de depozitare, precum şi
riscurile fiscale inerente activităţii de depozitare a
produselor accizabile.
Principiul care a stat la baza stabilirii cuantumului
minim al capitalului social subscris şi vărsat constă în
necesitatea acoperirii riscului de neplată a accizelor
aferente activităţii desfăşurate de un antrepozitar autorizat
pe parcursul unei luni, ţinând cont că, prin instituirea
garanţiei minime, se acoperă în proporţie 72% din accizele
potenţiale (6% x 12 luni).
Nivelurile propuse pentru capitalul social minim
subscris şi vărsat au fost dimensionate astfel încât
cuantumul rezultat din însumarea acestora şi a garanţiei
minime să acopere cel puţin 80% din valoarea accizelor
potenţiale la nivelul unei luni.
Totodată, la stabilirea acestor cuantumuri au fost luate
în considerare şi măsurile deja reglementate în legislaţia
specifică în scopul preveniri eventualelor pagube la
bugetul de stat, printre care:
- monitorizarea prin intermediul sistemului
informatic EMCS a întregii activităţi desfăşurate în
antrepozitul fiscal, precum şi a deplasărilor în regim
suspensiv de accize;
- verificarea faptică de către autoritatea vamală a
calităţii şi cantităţii produselor accizabile primite în regim
suspensiv de către antrepozitarii autorizaţi;
- suspendarea activităţii desfăşurate de către
antrepozitarul autorizat şi sigilarea utilajelor în cazul
neplăţii accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal
de plată;
- executarea garanţiei în situaţia în care
antrepozitarul autorizat nu respectă obligaţiile legale
privind plata accizelor sau înregistrează orice alte obligaţii
fiscale restante, de natura celor administrate de A.N.A.F.,
cu mai mult de 30 de zile faţă de termenul legal de plată.
Executarea garanţiei atrage suspendarea autorizaţiei de
antrepozit fiscal până la momentul reîntregirii acesteia;
- revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal în cazul
în care antrepozitarul autorizat înregistrează obligaţii
fiscale restante, de natura celor administrate de A.N.A.F.,
cu mai mult de 60 de zile faţă de termenul legal de plată;
- livrarea, din antrepozitele fiscale, a produselor
energetice de natura benzinelor, motorinelor, GPL,
kerosenului şi păcurii, numai în baza documentului de
plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii
accizelor aferente cantităţii de produse energetice ce
urmează a fi facturată.
Pe de altă parte, s-a avut în vedere stabilirea unor
condiţii de autorizare echilibrate care să asigure atât
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cât şi
respectarea prinicipiului proporţionalităţii. Astfel, se evită
discriminările legate de accesul operatorilor economici la

3. Alte informaţii

acest tip de activitate şi se creează premisele unui mediu
concurenţial sănătos.
Mai mult, având în vedere că procedurile de
infringement din domeniul produselor accizabile nu au fost
închise de către Comisia Europeană, prin stabilirea unor
condiţii excesive la autorizare, ar exista riscul continuării
acestora, respectiv sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene cu consecinţe negative asupra ţării noastre.

Acordarea posibilităţii stabilirii şi declarării
preţurilor de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete, tuturor
antrepozitarilor autorizaţi pentru producţie şi depozitare de
asemenea produse.

Stabilirea posibilităţii de efectuare în
antrepozitele fiscale de depozitare a operaţiunilor de
aditivare a produselor energetice şi de amestec a acestora
cu produse realizate din biomasă, precum şi amestecul în
vrac între biocarburanţi şi carburanţii tradiţionali şi
amestecurile dintre biocombustibili şi combustibilii
tradiţionali, în regim suspensiv de accize.

Eliminarea prevederilor privind cota de piaţă în
cazul antrepozitelor de producţie a ţigaretelor ţinând cont
de faptul că autorizarea antrepozitelor pentru depozitarea
acestor produse nu mai este condiţionată de deţinerea unei
cote de piaţă de 5%.

Enumerarea informaţiilor ce trebuie conţinute în
declaraţia pe propria răspundere privind capacitatea de
depozitare.

Corelarea prevederilor privind scutirile de la
plata accizelor pentru produsele energetice destinate
alimentării navelor cu noile modificări referitoare la
antrepozitele fiscale pentru depozitare.
De asemenea, acest proiect are în vedere necesitatea
adoptării unor măsuri cu scopul creşterii veniturilor
colectate din accize prin reducerea evaziunii fiscale din
sfera alcoolului etilic, potrivit angajamentelor asumate de
România prin Scrisoarea de intenţie adresată instituţiilor
financiare internaţionale. Astfel, scutiri de la plata accizelor
vor fi acordate prin restituire pentru utilizarea alcoolului
etilic şi produselor alcoolice în următoarele situaţii:
- în procese de fabricaţie, cu condiţia ca produsul finit
să nu conţină alcool;
- direct sau ca element al produselor semifabricate
pentru producerea de alimente cu ori fără cremă, cu
condiţia ca în fiecare caz concentraţia de alcool să nu
depăşească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce
intră în compoziţia ciocolatei şi 5 litri de alcool pur la 100
kg de produs ce intră în compoziţia altor produse.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Creşterea numărului operatorilor economici în domeniu cu
implicaţii asupra volumului opeaţiunilor comerciale cu
1. Impactul macroeconomic
produse accizabile pe teritoriul României, crearea unui

mediu concurenţial corect şi de noi locuri de muncă.
11 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Nu este cazul.
Nu este cazul.

3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. 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
Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
1
2
3
4
5
6
7
1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) accize
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
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

3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară
în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare.
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Modificările propuse respectă prevederile Directivei
2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei
92/12/CEE.
Nu este cazul.

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene.
Uniunii Europene
5) Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ
consultare
cu
organizaţii
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.
neguvernamentale, institute de
52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările
cercetare
şi
alte
organisme
şi completările ulterioare.
implicate

2)
Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului
de act normativ
3) Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Nu este cazul.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4) Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor interministeriale,
în conformitate cu prevederile
Nu este cazul.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
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
Nu este cazul
Ţării
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul
c) Consiliul Economic şi Social
Economic şi Social.
d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
1) Informarea societăţii civile cu
Ministerului Finanţelor Publice şi dezbătut în cadrul
privire la necesitatea elaborării
Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanţi ai
proiectului de act normativ
organismelor interesate.
2) Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementarii
proiectului de act normativ, Nu este cazul.
precum şi efectele asupra sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
Nu este cazul
3) Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pe care îl supunem spre
aprobare.
VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
DANIEL CHIŢOIU

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

A. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugată”
1.

La punctul 162 alineatele (19) şi (21) se modifică şi vor avea următorul

cuprins:
„Codul fiscal
Art. 1342
[...]
( 3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA
la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii
integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:
a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.
153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a

1

căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000
lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare,
dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000
lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade
fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul. Cifra de afaceri pentru
calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de
bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi
a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se
consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an
calendaristic;
[...]
(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare este obligatorie pentru
persoanele impozabile prevăzute la alin. (3), dar nu se aplică de persoanele impozabile
care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8). Sistemul
TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, conform
prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art. 133, se consideră a fi
în România. Persoanele impozabile care au obligaţia aplicării sistemului TVA la
încasare nu aplică sistemul pentru următoarele operaţiuni care intră sub incidenţa
regulilor generale privind exigibilitatea TVA:
[...]
d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este
încasată, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru
aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice
înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri
fără personalitate juridică. În cazul în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în
numerar o parte sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă acestor
sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la alin. (1) şi (2) lit. a);
[...]
Norme metodologice:
162. (19) Livrările de bunuri/prestările de servicii a căror contravaloare este încasată
parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la
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încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din
Codul fiscal, nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Nu sunt considerate
încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al
furnizorului/prestatorului. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii, în sensul art.
1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea
sistemului TVA la încasare, exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume
dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii, inclusiv, de la
beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice
autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. Pentru sumele neachitate
până la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie
menţiunea prevăzută la art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care
livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. 1342 alin. (6) din
Codul fiscal.
[...]
(21) În scopul aplicării prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal,
încasările/plăţile se alocă după cum urmează:
a) pentru fiecare factură parţială emisă de către persoana impozabilă înainte de intrarea
în sistemul TVA la încasare, care nu a fost încasată integral înainte de intrarea în sistem, orice
sumă încasată/plătită, pentru respectiva factură, după intrarea furnizorului/prestatorului în
sistemul TVA la încasare, se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până la
intrarea în sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar;
b) pentru fiecare factură parţială emisă de către persoana impozabilă înainte de ieşirea
din sistemul TVA la încasare, care nu a fost încasată integral înainte de ieşirea din sistem,
orice sumă încasată/plătită, pentru respectiva factură, după ieşirea furnizorului/prestatorului
din sistemul TVA la încasare, se atribuie mai întâi părţii din factură neîncasate/neplătite până
la ieşirea din sistem, atât la furnizor cât şi la beneficiar;
c) pentru facturile emise pentru contravaloarea integrală a livării de bunuri/prestării de
servicii, indiferent când au fost emise, în lipsa unei indicaţii din partea beneficiarului cu
privire la plăţile efectuate, se aplică prevederile Codului civil cu privire la imputaţia legală a
plăţii.”
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B. Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”
1.

La punctul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Preţurile de vânzare cu amănuntul pentru ţigarete se stabilesc de antrepozitarul
autorizat pentru producţie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru ţigaretele
achiziţionate, cu excepţia celor pentru care preţurile se declară de producătorul intern, de
destinatarul înregistrat sau de importatorul autorizat de astfel de produse şi se notifică la
autoritatea fiscală centrală - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul
accizelor.”
2. La punctul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operaţiunile de aditivare a produselor
energetice şi de amestec a acestora cu produse realizate din biomasă în regim suspensiv de
accize, pot fi realizate în antrepozitele fiscale de depozitare.”
3. La punctul 83, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Într-un antrepozit fiscal de depozitare pot fi depozitate în regim suspensiv de
accize numai produsele accizabile finite, aparţinând uneia din următoarele grupe de produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice.”
4. La punctul 83, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31),
cu următorul cuprins:
„(31) În cazul produselor energetice, în antrepozitul fiscal de depozitare este permisă
deţinerea în regim suspensiv de accize şi a produselor realizate din biomasă, utilizate exclusiv
pentru amestec.”
5. La punctul 83 alineatul (27), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) livrările de produse energetice către aeronave şi nave;”
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6. La punctul 83 alineatul (27), litera e) se abrogă.
7. La punctul 83, alineatele (33) şi (34) se abrogă.
8. La punctul 84, după alineatul (43) se introduc trei noi alineate, alineatele (44) (46), cu următorul cuprins:
“(44) Persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari autorizaţi pentru
depozitarea de produse accizabile trebuie să prezinte dovada constituirii capitalului social
subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile, după cum urmează:
a) pentru depozitarea de bere - 10.000 lei;
b) pentru depozitarea de vinuri – 2.000 lei;
c) pentru depozitarea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri – 50.000 lei;
d) pentru depozitarea de produse intermediare – 100.000 lei;
e) pentru depozitarea de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase – 100.000 lei;
f) pentru depozitarea de arome alimentare – 5.000 lei;
g) pentru depozitarea de tutun prelucrat - 500.000 lei;
h) pentru depozitarea de produse energetice, exceptând depozitarea de produse
energetice destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor, navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi
depozitarea de GPL – 500.000 lei;
i) pentru depozitarea de produse energetice destinate exclusiv aprovizionării
aeronavelor, navelor şi ambarcaţiunilor – 20.000 lei;
j) pentru depozitarea de GPL – 50.000 lei;
k) pentru depozitarea exclusivă de biocombustibili şi biocarburanţi – 20.000 lei.
(45) În cazul antrepozitarilor autorizaţi care depozitează mai multe categorii de produse
accizabile, obligaţia acestora este de a constitui capitalul social minim subscris şi vărsat
corespunzător acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel
mai mare.
(46) Antrepozitarii autorizaţi, care deţin atât antrepozite fiscale pentru producţie, cât şi
antrepozite fiscale pentru depozitare, nu au obligaţia de a majora capitalul social minim
subscris şi vărsat cu valoarea minimă prevăzută pentru autorizarea antrepozitelor fiscale de
depozitare.”
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9. La punctul 84 alineatul (9), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) după caz, o notă întocmită de autoritatea vamală teritorială ca urmare a
supravegherii fabricării unui lot din fiecare produs finit din care să rezulte cantităţile de
materii prime utilizate, cantităţile de produse finite obţinute şi consumurile de utilităţi.”

10. La punctul 84, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele
(211) şi (212), cu următorul cuprins:
„Codul fiscal
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
Art. 20622
[...]
(3) Cererea trebuie să conţină informaţii şi să fie însoţită de documente cu privire
la:
[...]
g) capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în
cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de
depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile,
declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei
juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.

Norme metodologice
„(211) Declaraţia pe propria răspundere privind capacitatea de depozitare va cuprinde
informaţii referitoare la capacitatea maximă de depozitare deţinută în antrepozitul fiscal,
precum şi informaţii cu privire la nivelul intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul
unui an.
(212) Capacitatea de depozitare se declară în unitatea de măsură prevăzută în anexa nr. 1
de la titlul VII din Codul fiscal, în funcţie de tipul de produse accizabile.”
11. La punctul 85, după alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele
(15) - (18), cu următorul cuprins:
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„Codul fiscal
Condiţii de autorizare
Art. 20623 - (1) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal
pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea,
primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul
unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu
trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai
mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa
de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;

Norme metodologice
(15) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci când volumul
mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an calendaristic,
depăşeşte limitele prevăzute mai jos:
a) bere – 1.500 hl de produs;
b) vinuri şi băuturi fermentate – 1.500 hl de produs;
c) produse intermediare – 1.250 hl de produs;
d) băuturi spirtoase – 250 hl de alcool pur;
e) alcool etilic – 1.000 hl de alcool pur;
f) băuturi alcoolice în general – 300 hl de alcool pur;
g) ţigarete - o cantitate a cărei valoare la preţul de vânzare cu amănuntul să nu fie mai
mică de 2.500.000 euro;
i) produse energetice - 3.500 tone;
j) arome alimentare, extracte şi concentrate alcoolice - 15 hl de alcool pur.
(16) Până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecărui an, autorităţile vamale
teritoriale vor verifica şi vor transmite direcţiei care asigură secretariatul Comisiei o situaţie
privind îndeplinirea condiţiei prevăzută la alin. (15) de către antrepozitarii autorizaţi pentru
depozitarea produselor accizabile, precum şi propuneri după caz.
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(17) În situaţia unui antrepozitar autorizat de depozitare, care pe durata unei perioade
continue de 6 luni nu respectă limitele prevăzute la alin. (15), autorizaţia poate fi revocată în
condiţiile prevăzute la art. 20628 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.
(18) Limitele prevăzute la alin. (15) nu sunt obligatorii pentru:
a) antrepozitele fiscale autorizate în exclusivitate pentru a efectua operaţiuni de
distribuţie a băuturilor alcoolice şi de tutunuri prelucrate destinate consumului sau vânzării la
bordul navelor şi aeronavelor;
b) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea
aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu produse energetice destinate
utilizării drept combustibil;
c) rezerva de stat şi de mobilizare.”

12. La punctul 85, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele
(121) şi (122), cu următorul cuprins:
„(121) Într-un antrepozit fiscal de depozitare se pot depozita produse din grupa
băuturilor alcoolice, în stare îmbuteliată, în partide separate, respectiv bere, vinuri, băuturi
fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi spirtoase.
(122) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic şi de
distilate în stare vărsată numai dacă deţine în proprietate rezervoare calibrate avizate de Biroul
Român de Metrologie Legală.”
13. La punctul 86, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia produselor accizabile, care după
expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal doresc reautorizarea
locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamală teritorială cu cel puţin 60 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de reautorizare, după
modelul prevăzut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele prevăzute la pct. I nr. 10
şi 12 şi pct. III din această anexă, declaraţia privind capacitatea maximă de producţie în 24 de
ore prevăzută la pct. 84 alin. (21), o situaţie privind ieşirile totale de produse accizabile,
cantităţile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel
naţional, intracomunitar şi la export în anul anterior reautorizării, precum şi orice alte
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documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la
autorizare.”

14. La punctul 86, alineatul (10) se abrogă.
15. La punctul 86, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc
reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, vor depune la autoritatea vamală teritorială, cu cel
puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, o cerere de
reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 38, la care se vor anexa documentele
prevăzute la pct. I nr. 10 şi 12 şi pct. III din această anexă, o situaţie privind ieşirile totale de
produse accizabile, cantităţile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de
accize la nivel naţional, intracomunitar şi la export în anul anterior reautorizării, precum şi
orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la
autorizare.”
16. La punctul 86, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(12) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (9) şi
(11) autoritatea vamală teritorială va înainta documentaţiile complete către direcţia de
specialitate care asigură secretariatul Comisiei sau Comisiei teritoriale, după caz, însoţite de
un referat întocmit de autoritatea vamală teritorială care să cuprindă punctul de vedere asupra
legalităţii şi oportunităţii reautorizării antrepozitului fiscal şi, după caz, aspectele sesizate
privind neconcordanţa cu datele şi informaţiile prezentate de antrepozitarul autorizat. Aceste
referate vor purta semnătura şi ştampila autorităţii vamale teritoriale.”
17. La punctul 90 subpunctul 90.3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică şi în cazul antrepozitelor fiscale autorizate
pentru depozitarea produselor energetice.”
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18. La punctul 106, alineatele (2), (4), (6) şi (14) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a) – e) din Codul
fiscal din antrepozitele fiscale sau din locurile în care au fost recepţionate de către destinatarii
înregistraţi se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată
care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi
facturată cumpărătorului.
[...]
(4) Accizele aferente produselor energetice livrate din antrepozitele fiscale sau din
locurile în care au fost recepţionate de către destinatarii înregistraţi se achită de către furnizori
sau de către cumpărători în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, deschis la
unităţile trezoreriei statului în raza cărora îşi au sediul furnizorii, în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului
(OPT), cu modificările şi completările ulterioare.
[...]
(6) Pe baza comenzii depuse de cumpărător, furnizorii emit cumpărătorilor o factură
pro forma (cod 14-4-10/aA), în care vor fi menţionate: denumirea produsului, cantitatea,
valoarea accizei datorate, precum şi informaţii cu privire la denumirea şi codul de identificare
fiscală al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat, în numele căruia se
efectuează plata accizelor, precum şi cele privind unitatea trezoreriei statului în raza căreia
acesta îşi are sediul.
[...]
(14) Unităţile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea antrepozitarilor
autorizaţi sau destinatarilor înregistraţi, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului
de stat în care au fost evidenţiate accizele virate în numele acestora.”
19. La punctul 108, după alineatul (82) se introduc patru noi alineate, alineatele
(83) - (86), cu următorul cuprins:
„Codul fiscal
Garanţii
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Art. 20654
[...]
„(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar
rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru
antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente
tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor
de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru
antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de
6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în
cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6%
din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice
de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în
normele metodologice.
(41) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele
metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau
depozitate.

Norme metodologice
(83) Cuantumul garanţiei constituite de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea
produselor accizabile nu poate fi mai mic decât 6% din valoarea accizelor aferente limitelor
trimestriale prevăzute la pct. 85 alin. (15), raportate la nivelul unui an.
(84) În cazul antrepozitelor fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru
aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu produse energetice
destinate utilizării drept combustibil, cuantumul garanţiei minime este de 10.000 de euro.
(85) Antrepozitarii autorizaţi care depozitează mai multe categorii de produse
accizabile, au obligaţia de a constitui garanţia corespunzătoare acelei categorii de produse
accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare.
(86) Antrepozitarii autorizaţi care deţin atât antrepozite fiscale de producţie cât şi
antrepozite fiscale de depozitare, au obligaţia de a constitui atât garanţia minimă prevăzută
pentru antrepozitele fiscale de producţie cât şi garanţia minimă prevăzută pentru antrepozite
fiscale de depozitare.”
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20. La punctul 108, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(10) Antrepozitarul autorizat care deţine şi calitatea de expeditor înregistrat trebuie să
constituie garanţia atât în calitate de antrepozitar autorizat cât şi în calitate de expeditor
înregistrat.”
21. La punctul 108, alineatele (16) şi (17) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(16) Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare, nivelul garanţiei se actualizează
în funcţie de cantităţile de produse accizabile ieşite în anul precedent.
(17) Pentru antrepozitarul autorizat pentru producţie, care deţine şi antrepozite fiscale
de depozitare, nivelul garanţiei pentru antrepozitele fiscale de depozitare se actualizează în
funcţie de ieşirile de produse accizabile din anul precedent, altele decât cele provenite din
antrepozitul de producţie propriu.”
22. La punctul 111 alineatul (21), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) în situaţiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. d) şi f) din Codul fiscal;”
23. La punctul 111, alineatul (43) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(43) În situaţiile prevăzute la art. 20658 alin. (1) lit. b), c), e), g), h) şi i) din Codul
fiscal, scutirea se acordă indirect. Livrarea produselor se face la preţuri cu accize, urmând ca
operatorii economici utilizatori să solicite restituirea accizelor.”
24. La punctul 113, subpunctul 113.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„113.1.2
(1) În situaţia prevăzută la art. 20660 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, scutirea se acordă
direct cu condiţia ca aprovizionarea produselor energetice să se efectueze numai de la un
antrepozit fiscal.
(2) Livrarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru navigaţia
în apele comunitare şi pentru navigaţia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit,
se poate efectua la preţuri fără accize către:
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a) operatorii economici care deţin certificate de autorizare ca distribuitori de
combustibil pentru navigaţie, eliberate de autoritatea competentă în domeniul naval;
b) persoana care deţine certificat de autorizare pentru navigaţie. Prin certificat de
autorizare pentru navigaţie se înţelege orice document care atestă că nava este luată în
evidenţa autorităţilor competente din România ori din statul în care aceasta este înregistrată;
c) instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa
şi securitatea naţională.
(3) Scutirea se acordă direct şi în cazul în care, produsele energetice utilizate de
operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru navigaţie, provin din achiziţii
intracomunitare proprii.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), operatorii economici trebuie să deţină şi calitatea
de destinatar înregistrat.
(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) lit. a), care dispun de spaţii de depozitare
corespunzătoare şi efectuează operaţiuni de alimentare cu combustibil a navelor şi
ambarcaţiunilor, trebuie să se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare.
(6) Deplasarea produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru
navigaţie, în cazul navelor aflate în alte porturi decât cele situate în apropierea antrepozitului
fiscal care asigură alimentarea navelor, trebuie să fie însoţită de exemplarul tipărit al
documentului administrativ electronic. La rubrica "Destinatar" se vor înscrie tot datele
expeditorului, iar în rubrica "Locul livrării" se va înscrie adresa portului în cauză. După
sosirea produselor la destinaţie, expeditorul va întocmi raportul de primire în maximum 5 zile
lucrătoare de la încheierea deplasării produselor, utilizând sistemul informatizat.
(7) Zilnic, antrepozitele fiscale de producţie sau de depozitare, altele decât cele
prevăzute la alin. (5), vor înscrie toate cantităţile de combustibil livrate cu destinaţia utilizării
exclusive pentru nave în jurnale speciale întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
52.2.
(8) Jurnalele menţionate la alin. (7) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în
baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line, până la data de 15
inclusiv a lunii următoare celei de raportare, autorităţii vamale teritoriale, potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
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(9) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (5) vor înregistra zilnic toate cantităţile
intrate şi ieşite în jurnalele privind intrările şi ieşirile de combustibil destinate utilizării
exclusive pentru nave, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53.2.
(10) Jurnalele menţionate la alin. (9) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în
baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on-line până la data de 15 inclusiv
a lunii următoare celei de raportare autorităţii vamale teritoriale potrivit procedurii stabilite
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(11) În cazul deplasării produselor energetice destinate utilizării drept combustibil
pentru navigaţie, realizată de antrepozitul fiscal care alimentează efectiv navele, aceasta va fi
însoţită de avizul de însoţire sau de factură.
(12) Livrarea din antrepozitele fiscale către nave, a combustibilului pentru navigaţie se
face numai după depunerea la antrepozitul fiscal a următoarelor documente:
a) copia atestatului de bord/carnetului de ambarcaţiune;
b) copia certificatului de autorizare pentru navigaţie a navei care urmează a fi
aprovizionată, după caz;
c) declaraţia pe propria răspundere a administratorului sau a reprezentantului legal cu
privire la utilizarea combustibilului pentru navigaţie achiziţionat în regim de scutire de la
plata accizelor, în cazul operatorilor economici din România.
(13) După efectuarea aprovizionării navei cu combustibil pentru navigaţie, o copie a
documentului de livrare semnat de comandantul navei, sau de reprezentantul companiei de
care aparţine nava, se va depune la antrepozitul fiscal de la care nava a fost aprovizionată.
(14) Livrarea combustibilului pentru navigaţie, din antrepozitele fiscale către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (5) sau către antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru
aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie, se face numai după marcarea şi
colorarea acestuia potrivit prevederilor pct. 113.10.
(15) Combustibilul livrat în regim de scutire de la plata accizelor către nave sau către
antrepozite fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru
navigaţie, poate circula numai marcat şi colorat potrivit prevederilor pct. 113.10.
(16) Potrivit prevederilor art. 23 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind
transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi

14

completările ulterioare, instalaţiile plutitoare de tipul macaralelor, cu sau fără propulsie, sunt
considerate nave.”
25. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) În situaţiile prevăzute la art. 20660 alin. (1) lit. f) şi g) din Codul fiscal, scutirea se
acordă indirect, cu condiţia ca aprovizionarea să se efectueze de la un antrepozit fiscal.”
26. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(6) Amestecul în vrac dintre biocarburanţi şi carburanţii tradiţionali, în conformitate
cu legislaţia specifică, se poate realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele
fiscale pentru producţia sau depozitarea produselor energetice.
(7) Amestecul în vrac dintre biocombustibili şi combustibilii tradiţionali se poate
realiza în regim suspensiv de accize numai în antrepozitele fiscale pentru producţia sau
depozitarea produselor energetice.”

27. La punctul 113 subpunctul 113.8, alineatul (8) se abrogă.
28. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Marcarea motorinei şi a kerosenului se realizează în antrepozite fiscale, cu
excepţia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu
combustibil pentru navigaţie. Marcarea se realizează sub supraveghere fiscală, potrivit
procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.”

Art. II. – (1) Antrepozitarii autorizaţi, care deţin antrepozite fiscale de depozitare
destinate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor cu combustibil şi a căror garanţie
este mai mică decât cuantumul garanţiei minime, au obligaţia ca în termen de 45 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să facă dovada constituirii garanţiei minime, la
autoritatea vamală teritorială.
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(2) În maxim 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea
vamală teritorială va transmite direcţiei de specialitate care asigură secretariatul Comisiei
pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, o situaţie cu
operatorii economici care nu s-au conformat obligaţiei privind constituirea garanţiei minime.

Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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