NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro
pe 1.000 de ţigarete
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

Ca produse supuse accizelor, ţigaretele au o structură a
accizei de tip compus, reprezentând suma dintre acciza
specifică pe 1.000 de ţigarete plus acciza ad valorem aplicată
asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat.
Nivelul accizei totale pentru ţigarete, în perioada cuprinsă
între 1 iulie 2012 – 31 martie 2013 inclusiv, este de 79,19
euro/1.000 ţigarete. Acest nivel este prevăzut în Anexa nr. 6
la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
În ceea ce priveşte structura actuală a accizei totale pentru
ţigarete, cu aplicabilitate până la data de 31 martie 2013
inclusiv, aceasta este de 53,18 euro/1.000 ţigarete + 20% din
preţul de vânzare cu amănuntul declarat. Această structură a
accizei totale a rezultat prin însumarea accizei specifice
stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2012 pentru
aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe
1.000 ţigarete şi a procentului legal de 20% aferent accizei
ad valorem, aplicat la preţul mediu ponderat de vânzare cu
amănuntul (WAP) determinat la nivelul anului 2011.
Potrivit Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe
speciale” din Codul fiscal, în perioada 1 aprilie 2013 – 31
decembrie 2017 inclusiv, la 1 aprilie a fiecărui an va
interveni modificarea nivelului accizei specifice.
Urmare a transpunerii în legislaţia naţională a Directivei
2010/12/UE a Consiliului de modificare a Directivelor
92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE privind structura şi
nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat şi a
Directivei 2008/118/CE, s-a stabilit un calendar de creştere
graduală a accizelor pentru ţigarete (prevăzut la Anexa nr. 6
la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal),
şi totodată a fost modificat criteriul de determinare a accizei
specifice. Pentru perioada 01.07.2012 – 31.03.2014, pe baza
Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” Codul
fiscal, au fost stabilite următoarele:
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acciza minimă
acciza totală
acciza ad valorem
acciza specifică

01.07.201231.03.2013
76,50 euro/1.000 ţig.
79,19 euro/1.000 ţig.
20%
53,18 euro/1.000 ţig.

01.04.2013 –
31.03.2014
79,00 euro/1.000 ţig.
81,78 euro/1.000 ţig.
19%
x.

Se observă o scădere a procentului accizei ad valorem,
raportată la preţul de vânzare cu amănuntul şi o creştere a
nivelului accizei specifice – componentă fixă a accizei totale,
ceea ce este în concordanţă cu principiul consolidării fiscale,
fapt care asigură un nivel de colectare a veniturilor la buget
mai ridicat şi fix, indiferent de preţ.

2. Schimbări preconizate

Mecanismul de calcul pentru perioada 1 aprilie 2013 – 31
decembrie 2017 inclusiv, utilizat pentru determinarea accizei
specifice exprimată în echivalent euro/1.000 ţigarete, are la
bază WAP-ul anului calendaristic anterior şi datele din
Anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din
Codul fiscal, este următorul:
AS = AT – (AV x WAP).
Schimbările preconizate vizează nivelul accizei specifice,
care, potrivit art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, este
exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete şi se
determină anual pe baza preţului mediu ponderat de
vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei
ad valorem şi a accizei totale.
Prin O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar
– fiscale, s-a devansat calendarul de majorare al accizei
minime pentru ţigarete de la 1 iulie 2013 la 1 aprilie 2013, în
acest context fiind necesar ca Ministerul Finanţelor Publice
să devanseze promovarea H.G. de aprobare a accizei
specifice.
Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP)
aferent anului 2012, calculat în conformitate cu prevederile
alin. (5) al art. 177 din Codul fiscal, este de 131,9539
euro/1.000 ţigarete, respectiv 11,9347 lei/pachet.
Nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1.000 ţigarete, cu
aplicabilitate de la 1 aprilie 2013 până la 31 martie 2014
inclusiv, a fost determinat utilizând următoarea formulă:
Acciza specifică = acciza totală la 1 iulie 2013 - (acciza ad
valorem la 1 aprilie 2013 x WAP aferent anului 2012).
Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat la art.
177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice
aferent perioadei 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv,
exprimat în euro/1.000 ţigarete, este:
AS = 81,78 – (19/100 * 131,95) = 56,71 euro/1.000 ţigarete.
Totodată, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu
aplicabilitate în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014
inclusiv, se va majora de la 79,19 euro/1.000 ţigarete la
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3. Alte informaţii

81,78 euro/1.000 ţigarete, conform Anexei nr. 6 la titlul
VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Procentul legal aferent accizei ad valorem, aplicat
asupra preţului de vânzare cu amănuntul, în vigoare în
perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, este de
19% faţă de 20% cât este în prezent.
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Nu este cazul.
1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de Actul normativ se referă la stabilirea nivelului accizei
specifice potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
afaceri
modificările şi completările ulterioare.
3. Impactul social

Actul normativ se referă la stabilirea nivelului accizei
specifice potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Nu este cazul
Nu este cazul

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)
- mii lei Indicatori
Anul curent
Următorii 4 ani
Media
pe 5 ani
1
2
3
4
5
6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, Nu este cazul, impactul bugetar fiind evidenţiat în Nota de
plus/minus, din care:
fundamentare a O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Legii
nr. 571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor
măsuri financiar – fiscale
a) buget de stat, din acesta:
(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
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:

Nu este cazul

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(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

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

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
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg agajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de Nu este cazul
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consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme 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. 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 Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul
Legislativ.
Nu este cazul
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul
Economic şi Social.
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind
privire la necesitatea elaborării transparenţa decizională în administraţia publică.
proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu Nu este cazul
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
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3. Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul
În sensul celor prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de
ţigarete, pe care îl supunem aprobării.

VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
Daniel CHIŢOIU

Avizăm favorabil
MINISTRUL JUSTIŢIEI,
Mona Maria PIVNICERU
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