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      CODUL FISCAL  
    TABEL COMPARATIV   pentru      TITLUL VII - ACCIZE

    ART. 206^3    Defini�ii
    1. produsele accizabile sunt produsele prev�zute la art. 206^2, supuse
reglement�rilor privind accizele potrivit prezentului capitol;
    2. produc�ia de produse accizabile reprezint� orice opera�iune prin care
aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice form�;
    3. antrepozitarul autorizat este persoana fizic� sau juridic� autorizat� de
autoritatea competent�, în cadrul activit��ii sale, s� produc�, s� transforme,
s� de�in�, s� primeasc� sau s� expedieze produse accizabile în regim
suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;
    4. antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse,
transformate, de�inute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize
de c�tre un antrepozitar autorizat în cadrul activit��ii sale, în condi�iile
prev�zute de prezentul capitol �i de normele metodologice;
    5. Tratat înseamn� Tratatul de instituire a Comunit��ii Europene;

ART. 163     Defini�ii
    a) produsele accizabile sunt produsele prev�zute la art. 162;
    b) produc�ia de produse accizabile reprezint� orice opera�iune prin
care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice
form�;
    c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorit��ii fiscale
competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate,
de�inute, primite sau expediate în regim suspensiv de c�tre
antrepozitarul autorizat, în exerci�iul activit��ii, în anumite condi�ii
prev�zute de prezentul titlu �i de norme;
    d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamal�
potrivit legisla�iei vamale în vigoare;
    e) antrepozitarul autorizat este persoana fizic� sau juridic�
autorizat� de autoritatea fiscal� competent�, în exercitarea activit��ii

SECTIUNEA 1  Dispozitii generale
ART. 206^2    Sfera de aplicare
    Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt taxe speciale
percepute direct sau indirect asupra consumului urm�toarelor produse:
    a) alcool �i b�uturi alcoolice;
    b) tutun prelucrat;
    c) produse energetice �i electricitate.

ART. 162     Sfera de aplicare
    Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se
datoreaz� bugetului de stat pentru urm�toarele produse provenite din
produc�ia intern� sau din import:
    a) bere;
    b) vinuri;
    c) b�uturi fermentate, altele decât bere �i vinuri;
    d) produse intermediare;
    e) alcool etilic;
    f) tutun prelucrat;
    g) produse energetice;
    h) energie electric�.

Se aplica cu 1 aprilie 2010Art. 162 - 175 si art. 178 - 206 se abroga cu 1 aprilie 2010
ACCIZE ARMONIZATE
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    6. stat membru �i teritoriul unui stat membru înseamn� teritoriul fiec�rui
stat membru al Comunit��ii c�ruia i se aplic� conformitate cu art. 299 din
Tratat, cu excep�ia teritoriilor ter�e;
    7. Comunitate �i teritoriul Comunit��ii înseamn� teritoriile statelor
membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;
    8. teritorii ter�e înseamn� teritoriile prev�zute la art. 206^4 alin. (2) �i (3);
    9. �ar� ter�� înseamn� orice stat sau teritoriu c�ruia nu i se aplic� Tratatul;
    10. procedur� vamal� suspensiv� sau regim vamal suspensiv înseamn�
oricare dintre procedurile speciale prev�zute de Regulamentul (CEE) nr.
2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, al c�ror obiect îl constituie m�rfurile necomunitare în
momentul intr�rii pe teritoriul vamal al Comunit��ii, depozitarea temporar�,
zonele libere sau antrepozitele libere, precum �i oricare dintre procedurile
prev�zute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;
    11. regim suspensiv de accize înseamn� un regim fiscal aplicat
producerii, transform�rii, de�inerii sau deplas�rii de produse accizabile care
nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele
fiind suspendate;
    12. import de produse accizabile înseamn� intrarea pe teritoriul
Comunit��ii de produse accizabile, cu excep�ia cazului în care produsele, la
intrarea lor pe teritoriul Comunit��ii, sunt plasate sub un regim sau sub o
procedur� vamal� suspensiv�, precum �i ie�irea lor dintr-un regim ori o
procedur� vamal� suspensiv�;
    13. destinatar înregistrat înseamn� persoana fizic� sau juridic� autorizat�
de autoritatea competent�, în cadrul activit��ii sale �i în condi�iile prev�zute
în normele metodologice, s� primeasc� produse accizabile care se
deplaseaz� în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;
    14. expeditor înregistrat înseamn� persoana fizic� sau juridic� care
import� produse accizabile �i este autorizat� de autoritatea competent�, în
cadrul activit��ii sale �i în condi�iile prev�zute în normele metodologice,
exclusiv s� expedieze produsele accizabile care se deplaseaz� în regim
suspensiv de accize în urma punerii în liber� circula�ie a acestora în
conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;
    15. codul NC reprezint� pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul
tarifar, a�a cum este prev�zut�/prev�zut în Regulamentul CE nr. 2.658/87 al
Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar� �i statistic� �i
Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul
produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori

acesteia, s� produc�, s� transforme, s� de�in�, s� primeasc� �i s�
expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;
    f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform c�ruia plata
accizelor este suspendat� pe perioada producerii, transform�rii,
de�inerii �i deplas�rii produselor;
    g) documentul administrativ de înso�ire a m�rfii - DAI este
documentul care trebuie folosit la mi�carea produselor accizabile în
regim suspensiv;
    h) documentul de înso�ire simplificat - DIS este documentul care
trebuie folosit la mi�carea intracomunitar� a produselor accizabile cu
accize pl�tite;
    i) codul NC reprezint� pozi�ia tarifar�, subpozi�ia tarifar� sau codul
tarifar, a�a cum este prev�zut�/prev�zut în Regulamentul CE nr.
2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura
tarifar� �i statistic� �i la tariful vamal comun, în vigoare de la 19
octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1
ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modific�ri în nomenclatura
combinat� a Tarifului vamal comun, coresponden�a dintre codurile
NC prev�zute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza
potrivit prevederilor din norme;
    j) operatorul înregistrat este persoana fizic� sau juridic� autorizat�
s� primeasc� în exercitarea activit��ii economice produse supuse
accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale
Uniunii Europene; acest operator nu poate de�ine sau expedia produse
în regim suspensiv;
 k) operatorul neînregistrat este persoana fizic� sau juridic� autorizat�
s� primeasc� cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse
supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre
ale Uniunii Europene; acest operator nu poate de�ine sau expedia
produse în regim suspensiv.
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ART. 206^4     Alte teritorii de aplicare
    (1) Sunt considerate teritorii ter�e urm�toarele teritorii care fac parte din
teritoriul vamal al Comunit��ii:
    a) insulele Canare;
    b) departamentele franceze de peste m�ri;
    c) insulele Aland;
    d) insulele Anglo-Normande (Channel Islands).
    (2) Sunt considerate teritorii ter�e �i teritoriile care intr� sub inciden�a art.
299 alin. (4) din Tratat, precum �i urm�toarele teritorii care nu fac parte din
teritoriul vamal al Comunit��ii:
    a) insula Helgoland;
    b) teritoriul Busingen;
    c) Ceuta;
    d) Melilla;
    e) Livigno;
    f) Campione d'Italia;
    g) apele italiene ale lacului Lugano.
    (3) Opera�iunile cu produse accizabile efectuate provenind din sau având
ca destina�ie:
    a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplas�ri dinspre sau c�tre Fran�a;
    b) San Marino sunt tratate ca deplas�ri dinspre sau c�tre Italia;
    c) zonele Akrotiri �i Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit
sunt tratate ca deplas�ri dinspre sau c�tre Cipru;
    d) insula Man sunt tratate ca deplas�ri dinspre sau c�tre Regatul Unit;
    e) Jungholz �i Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt tratate ca deplas�ri
dinspre sau c�tre Germania.
    (4) Formalit��ile stabilite prin dispozi�iile vamale comunitare cu privire la
intrarea produselor pe teritoriul vamal al Comunit��ii se aplic� mutatis
mutandis intr�rii pe teritoriul Comunit��ii a produselor accizabile care
provin din unul dintre teritoriile men�ionate la alin. (1).
    (5) Formalit��ile stabilite prin dispozi�iile vamale comunitare cu privire la
ie�irea produselor din teritoriul vamal al Comunit��ii se aplic� mutatis

ART. 163^1    Teritoriul comunitar
    (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplic� pe teritoriul
Comunit��ii, a�a cum este definit pentru fiecare stat membru de
Tratatul de înfiin�are a Comunit��ii Economice Europene �i în special
la art. 227, cu excep�ia urm�toarelor teritorii na�ionale:
    a) pentru Republica Federal� Germania: Insula Heligoland �i
teritoriul Busingen;
    b) pentru Republica Italian�: Livigno, Campione d'Italia �i apele
italiene ale lacului Lugano;
    c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla �i Insulele Canare;
    d) pentru Republica Francez�: teritoriile de peste m�ri.

    (2) Opera�iunile efectuate provenind din sau având ca destina�ie:
    a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca opera�iuni efectuate
provenind din sau având ca destina�ie Republica Francez�;
    b) Jungholz �i Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca
opera�iuni efectuate provenind din sau având ca destina�ie Republica
Federal� Germania;
    c) Insula Man, vor fi tratate ca opera�iuni efectuate provenind din
sau având ca destina�ie Regatul Unit al Marii Britanii �i Irlandei de
Nord;
    d) San Marino, vor fi tratate ca opera�iuni efectuate provenind din
sau având ca destina�ie Republica Italian�.

intervin modific�ri în nomenclatura combinat� a Tarifului vamal comun,
coresponden�a dintre codurile NC prev�zute în prezentul capitol �i noile
coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice;
    16. supraveghere fiscal� reprezint� orice ac�iune sau procedur� de
interven�ie a autorit��ii competente pentru prevenirea, combaterea �i
sanc�ionarea fraudei fiscale.
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   ART. 206^7     Eliberarea pentru consum
reprezint�:
    a) ie�irea produselor accizabile, inclusiv neregulamentar�, dintr-un regim
suspensiv de accize;
    b) de�inerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de
accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu
dispozi�iile prezentului capitol;
    c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentar�, în afara
unui regim suspensiv de accize;
    d) importul de produse accizabile, chiar �i neregulamentar, cu excep�ia
cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat dup� import, în
regim suspensiv de accize;
    e) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel
decât ca materie prim�.
    (2) Eliberare pentru consum se consider� �i de�inerea în scopuri
comerciale de c�tre un comerciant de produse accizabile, care au fost
eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat
membru �i pentru care accizele nu au fost percepute în România.
    (3) Momentul eliber�rii pentru consum este:
    a) în situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 2, momentul
primirii produselor accizabile de c�tre destinatarul înregistrat;
    b) în situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 4, momentul
primirii produselor accizabile de c�tre beneficiarul scutirii de la art. 206^56;
    c) în situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (3), momentul primirii
produselor accizabile la locul de livrare direct�.

ART. 166     Eliberarea pentru consum
reprezint�:
    a) orice ie�ire, inclusiv ocazional�, a produselor accizabile din
regimul suspensiv;
    b) orice produc�ie, inclusiv ocazional�, de produse accizabile în
afara regimului suspensiv;
    c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu
excep�ia energiei electrice, gazului natural, c�rbunelui �i cocsului -,
dac� produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
    d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal
altfel decât ca materie prim�;
    e) orice de�inere în afara regimului suspensiv a produselor
accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în
conformitate cu prezentul titlu;
    f) recep�ia, de c�tre un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse
accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene.
    (2) Eliberare pentru consum se consider� �i de�inerea în scopuri
comerciale de c�tre un comerciant de produse accizabile, care au fost
eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat
membru �i pentru care acciza nu a fost pl�tit� în România.

ART. 206^6     Exigibilitatea
    (1) Accizele devin exigibile în momentul eliber�rii pentru consum �i în
statul membru în care se face eliberarea pentru consum.

ART. 165     Exigibilitatea
    Acciza este exigibil� în momentul eliber�rii pentru consum sau
când se constat� pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

ART. 206^5      Faptul generator
    Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:
    a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul
extrac�iei acestora, pe teritoriul Comunit��ii;
    b) importului acestora pe teritoriul Comunit��ii.

ART. 164     Faptul generator
    Produsele prev�zute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul
producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor
în acest teritoriu.

mutandis ie�irii produselor accizabile de pe teritoriul Comunit��ii care au ca
destina�ie unul dintre teritoriile men�ionate la alin. (1).
    (6) Sec�iunile a 7-a �i a 9-a din prezentul capitol nu se aplic� produselor
accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal
suspensiv.
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ART. 206^8     Importul

    Nu sunt modificari

ART. 167    Importul
    (1) În în�elesul prezentului titlu, import reprezint� orice intrare de
produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu excep�ia:

    (4) Nu se consider� eliberare pentru consum mi�carea produselor
accizabile din antrepozitul fiscal, în condi�iile prev�zute în sec�iunea a 9-a
din prezentul capitol �i conform prevederilor din normele metodologice,
c�tre:
    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
    b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;
    c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
    (5) Distrugerea total� sau pierderea iremediabil� a produselor accizabile
aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauz� ce �ine de natura
produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de for�� major� sau ca o
consecin�� a autoriz�rii de c�tre autoritatea competent�, nu este considerat�
eliberare pentru consum.
    (6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total
sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse
accizabile. Distrugerea total� sau pierderea iremediabil� a produselor
accizabile trebuie dovedit� autorit��ii competente, potrivit preciz�rilor din
normele metodologice.
    (7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize,
utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este
considerat� eliberare pentru consum.
    (8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior
exigibile, eliberare pentru consum se consider� atunci când produsul
energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept combustibil pentru
motor sau combustibil pentru înc�lzire.
    (9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior
exigibil�, se consider� eliberare pentru consum atunci când produsul
accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori
s-a anulat autoriza�ia. Acciza devine exigibil� la data la care decizia de
revocare a autoriza�iei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data
comunic�rii deciziei de anulare a autoriza�iei de antrepozit fiscal, pentru
produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

    (3) Nu se consider� eliberare pentru consum mi�carea produselor
accizabile din antrepozitul fiscal, în condi�iile prev�zute la sec�iunea
a 5-a din prezentul capitol �i conform prevederilor din norme, c�tre:
    a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
    b) un operator înregistrat în alt stat membru;
    c) un operator neînregistrat în alt stat membru;
    d) o �ar� din afara teritoriului comunitar.
    (4) Nu se consider� eliberare pentru consum distrugerea de
produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorat� unor cazuri
fortuite sau de for�� major� ori neîndeplinirii condi�iilor legale de
comercializare, în condi�iile stabilite prin ordin al ministrului
finan�elor publice.
------------
    *) Reproducem mai jos prevederile art. 2 din Ordinul ministrului
economiei �i finan�elor nr. 2463/2007:
    "ART. 2
    În în�elesul prevederilor alin. (4) al art. 166 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, nu se consider� eliberare pentru consum pentru
antrepozitul fiscal din România distrugerea de produse accizabile -
realizate în sistem de prest�ri de servicii într-un antrepozit fiscal
dintr-un alt stat membru -, datorat� unor cazuri fortuite sau de for��
major� sau a neîndeplinirii condi�iilor legale de comercializare ce au
avut loc în antrepozitul fiscal în care s-a realizat produc�ia. Dovada
în acest caz o reprezint� un document certificat de autoritatea
competent� a statului membru în care se afl� antrepozitul fiscal
produc�tor."
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ART. 206^9   Pl�titori de accize
    (1) Persoana pl�titoare de accize care au devenit exigibile este:
    a) în ceea ce prive�te ie�irea unor produse accizabile dintr-un regim
suspensiv de accize, astfel cum se men�ioneaz� la art. 206^7 alin. (1) lit. a):
    1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice alt� persoan�
care elibereaz� produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în
numele c�reia se efectueaz� aceast� eliberare �i, în cazul ie�irii
neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alt� persoan� care a participat
la aceast� ie�ire;
    2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplas�ri a produselor accizabile
în regim suspensiv de accize, astfel cum este definit� la art. 206^41 alin.
(1), (2) �i (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice alt�
persoan� care a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 206^54 alin.
(1) �i (2), precum �i orice persoan� care a participat la ie�irea
neregulamentar� �i care avea cuno�tin�� sau care ar fi trebuit s� aib�
cuno�tin�� în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ie�iri;
    b) în ceea ce prive�te de�inerea unor produse accizabile, astfel cum se
men�ioneaz� la art. 206^7 alin. (1) lit. b): persoana care de�ine produsele
accizabile sau orice alt� persoan� implicat� în de�inerea acestora;
    c) în ceea ce prive�te producerea unor produse accizabile, astfel cum se
men�ioneaz� la art. 206^7 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele

    Aceste prevederi au fost preluate la art. 206^21ART. 168      Producerea �i de�inerea în regim suspensiv
    ......................................................

    a) plas�rii produselor accizabile importate sub regim vamal
suspensiv în România;
    b) distrugerii sub supravegherea autorit��ii vamale a produselor
accizabile;
    c) plas�rii produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere
sau porturi libere, în condi�iile prev�zute de legisla�ia vamal� în
vigoare.
    (2) Se consider�, de asemenea, import:
    a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv,
în cazul în care produsul r�mâne în România;
    b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile
plasate în regim vamal suspensiv;
    c) apari�ia oric�rui alt eveniment care genereaz� obliga�ia pl��ii
accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului
comunitar.
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SEC�IUNEA a 2-a     Alcool �i b�uturi alcoolice
    ART. 206^10     Bere
    (1)                                   idem

    (2) Pentru berea produs� de micii produc�tori independen�i, care de�in
instala�ii de fabrica�ie cu o capacitate nominal� care nu dep��e�te 200.000
hl/an, se aplic� accize specifice reduse. Acela�i regim se aplic� �i pentru
berea provenit� de la micii produc�tori independen�i din alte state membre,
potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (3) Prin mici produc�tori de bere independen�i se în�elege to�i operatorii
economici mici produc�tori care îndeplinesc cumulativ urm�toarele
condi�ii: sunt operatori economici produc�tori de bere care, din punct de
vedere juridic �i economic, sunt independen�i fa�� de orice alt operator
economic produc�tor de bere; utilizeaz� instala�ii fizice distincte de cele ale
altor fabrici de bere; folosesc spa�ii de produc�ie diferite de cele ale oric�rui
alt operator economic produc�tor de bere �i nu func�ioneaz� sub licen�a de
produs a altui operator economic produc�tor de bere.

SEC�IUNEA a 2-a     Produse accizabile
    ART. 169       Bere
    (1) În în�elesul prezentului titlu, bere reprezint� orice produs
încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care con�ine un
amestec de bere �i de b�uturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206
00, având, �i într-un caz �i în altul, o concentra�ie alcoolic� mai mare
de 0,5% în volum.
    (2) Pentru berea produs� de micii produc�tori independen�i, care
de�in instala�ii de fabrica�ie cu o capacitate nominal� care nu
dep��e�te 200.000 hl/an, se aplic� accize specifice reduse. Acela�i
regim se aplic� �i pentru berea provenit� de la micii produc�tori
independen�i din statele membre, care au o capacitate nominal� de
produc�ie ce nu dep��e�te 200.000 hl/an.
Alineatele (2^1) - (2^3), introduse prin Legea 343/2009:
<<(2^1) Începând cu anul 2010, beneficiaz� de accize specifice
reduse �i produc�torii de bere care de�in instala�ii de fabrica�ie cu o
capacitate nominal� ce dep��e�te 200.000 hl/an, estimeaz� o
produc�ie anual� sub cantitatea de 200.000 hl/an �i care îndeplinesc
cerin�ele prev�zute la alin. (4), cu condi�ia în�tiin��rii autorit��ii
fiscale competente în termenul prev�zut la alin. (3), conform
prevederilor din norme.
    (2^2) Produc�torii de bere prev�zu�i la alin. (2^1), care în cursul
anului constat� c� produc�ia realizat� dep��e�te cantitatea de 200.000
hl/an, datoreaz� acciza specific� �i au obliga�ia pl��ii, pân� la data de
25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se constat� dep��irea
respectivei cantit��i, a diferen�ei dintre acciza specific� �i acciza
specific� redus�, precum �i a major�rilor de întârziere aferente
diferen�ei de plat�, potrivit dispozi�iilor Ordonan�ei Guvernului nr.

accizabile sau, în cazul unei produceri neregulamentare, orice alt� persoan�
implicat� în producerea acestora;
    d) în ceea ce prive�te importul unor produse accizabile, astfel cum se
men�ioneaz� la art. 206^7 alin. (1) lit. d): persoana care declar� produsele
accizabile sau în numele c�reia produsele sunt declarate în momentul
importului ori, în cazul unui import neregulamentar, orice alt� persoan�
implicat� în importul acestora.
    (2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate s� pl�teasc� aceea�i
datorie privind accizele, acestea sunt obligate s� pl�teasc� în solidar acea
datorie.
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    (4)    idem cu (3)
  

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare. În cadrul aceluia�i termen,
produc�torii de bere au obliga�ia de a depune la autoritatea fiscal�
competent� declara�ii rectificative pentru fiecare dintre perioadele
fiscale în care au declarat �i pl�tit acciza specific� redus�.
    (2^3) Produc�torii de bere prev�zu�i la alin. (2^1), care în cursul
anului estimeaz� c� vor avea o produc�ie care va dep��i cantitatea de
200.000 hl/an, pot pl�ti acciza specific� �i vor în�tiin�a despre acest
fapt autoritatea fiscal� competent�. În�tiin�area autorit��ii fiscale
competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu înl�tur�
obliga�ia pl��ii diferen�ei dintre acciza specific� �i acciza specific�
redus�, precum �i a major�rilor de întârziere aferente diferen�ei
potrivit dispozi�iilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, republicat�,
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În vederea eviden�ierii
obliga�iilor fiscale datorate în plus fa�� de cele achitate cu titlu de
acciz� specific� redus�, produc�torii de bere au obliga�ia de a depune
la autoritatea fiscal� competent� declara�ii rectificative pentru fiecare
dintre perioadele fiscale în care au declarat �i pl�tit acciza specific�
redus�.>>"
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat ca produc�tor de bere are
obliga�ia de a depune la autoritatea fiscal� competent�, pân� la data
de 15 ianuarie a fiec�rui an, o declara�ie pe propria r�spundere
privind capacit��ile de produc�ie pe care le de�ine, conform
prevederilor din norme.
    (4) Beneficiaz� de nivelul redus al accizelor to�i operatorii economici mici
produc�tori care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: sunt operatori
economici produc�tori de bere care, din punct de vedere juridic �i economic, sunt
independen�i fa�� de orice alt operator economic produc�tor de bere; utilizeaz�
instala�ii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spa�ii de produc�ie
diferite de cele ale oric�rui alt operator economic produc�tor de bere �i nu
func�ioneaz� sub licen�a de produs a altui operator economic produc�tor de bere.
    (5) În situa�ia în care antrepozitarul autorizat pentru produc�ia de bere, care
beneficiaz� de nivelul redus al accizelor, î�i m�re�te capacitatea de produc�ie prin
achizi�ionarea de noi capacit��i sau extinderea celor existente, acesta va în�tiin�a în
scris autoritatea fiscal� competent� despre modific�rile produse, va calcula �i va
v�rsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunz�tor noii capacit��i de
produc�ie, începând cu luna imediat urm�toare celei în care a avut loc punerea în
func�iune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.
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ART. 206^11     Vinuri
                            

                                        idem

ART. 170     Vinuri
    (1) În în�elesul prezentului titlu, vinurile sunt:
    a) vinuri lini�tite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile
NC 2204 �i 2205, cu excep�ia vinului spumos, a�a cum este definit la
lit. b), �i care:

  (5)  idem cu (6)    (6) Este exceptat� de la plata accizelor berea fabricat� de persoana
fizic� �i consumat� de c�tre aceasta �i membrii familiei sale, cu
condi�ia s� nu fie vândut�.
Prevederi ale Legii 343/2009:
ART. II      Produc�torii de bere care îndeplinesc condi�iile prev�zute
la art. 169 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, �i care de�in instala�ii de fabrica�ie cu o
capacitate nominal� ce dep��e�te 200.000 hl/an, dar care estimeaz� în
cursul anului 2009 o produc�ie anual� sub cantitatea de 200.000
hl/an, beneficiaz� de acciza specific� redus� cu condi�ia în�tiin��rii
autorit��ii fiscale competente în termen de 15 zile de la data intr�rii în
vigoare a prezentei legi, conform condi�iilor din Normele met de
aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin HG. 44/ 2004. Pentru
acciza pl�tit� pân� la data depunerii în�tiin��rii se procedeaz� la
restituirea diferen�ei de acciz� în condi�iile OG. 92/ 2003,
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. În vederea
eviden�ierii obliga�iilor fiscale pl�tite în plus cu titlul de acciz�
specific�, produc�torii de bere au obliga�ia de a depune, la autoritatea
fiscal� competent�, declara�ii rectificative pentru fiecare dintre
perioadele de declarare în care au efectuat plata accizei specifice.
    ART. III      Produc�torii de bere care în anul anterior intr�rii în
vigoare a prezentei legi au îndeplinit condi�iile prev�zute la art. 169
alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, �i care au de�inut instala�ii de fabrica�ie cu o capacitate
nominal� care dep��e�te 200.000 hl/an, dar au realizat o produc�ie
anual� sub cantitatea de 200.000 hl/an, pot solicita în termen de 15
zile de la data intr�rii în vigoare a prezentei legi restituirea diferen�ei
dintre acciza specific� pl�tit� �i acciza specific� redus�. Sumele
reprezentând diferen�a de acciz� se restituie în condi�iile OG
92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pe
baza actului de control prin care vor fi individualizate aceste sume.
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      ART. 206^12   B�uturi fermentate, altele decât bere �i vinuri
    (1) În în�elesul prezentului capitol, b�uturile fermentate, altele decât bere
�i vinuri, reprezint�:
    a) b�uturi fermentate lini�tite, care se încadreaz� la codurile NC 2204 �i
2205 �i care nu sunt prev�zute la art. 206^11, precum �i toate produsele
încadrate la codurile NC 2206 00, cu excep�ia altor b�uturi fermentate
spumoase, a�a cum sunt definite la lit. b), �i a produsului prev�zut la art.
206^10, având:
    1. o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în volum, dar nu dep��e�te
10% în volum; sau
    2. o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 10% în volum, dar nu dep��e�te
15% în volum, �i la care alcoolul con�inut în produsul finit rezult� în
întregime din fermentare;
    b) b�uturi fermentate spumoase care se încadreaz� la codurile NC 2206
00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 �i 2205, care nu intr�
sub inciden�a art. 206^11 �i care sunt prezentate în sticle închise, cu un dop
tip <<ciuperc�>>, fixat cu ajutorul leg�turilor, sau care sunt sub presiune
datorat� dioxidului de carbon în solu�ie egal� sau mai mare de 3 bari �i care:
    1. au o concentra�ie alcoolic� care dep��e�te 1,2% în volum, dar nu
dep��e�te 13% în volum; sau

ART. 171     B�uturi fermentate, altele decât bere �i vinuri
    (1) În în�elesul prezentului titlu, b�uturile fermentate, altele decât
bere �i vinuri, reprezint�:
    a) alte b�uturi fermentate lini�tite care se încadreaz� la codurile
NC 2204 �i 2205 �i care nu sunt prev�zute la art. 170, ca �i toate
produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu excep�ia altor b�uturi
fermentate spumoase, a�a cum sunt definite la lit. b), �i a produsului
prev�zut la art. 169, având:
    1. o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în volum, dar nu
dep��e�te 10% în volum; sau
    2. o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 10% în volum, dar nu
dep��e�te 15% în volum, �i la care alcoolul con�inut în produsul finit
rezult� în întregime din fermentare.
    b) alte b�uturi fermentate spumoase care se încadreaz� la codurile:
NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 �i
2205, care nu intr� sub inciden�a art. 170 �i care sunt prezentate în
sticle închise cu un dop tip ciuperc�, fixat cu ajutorul leg�turilor sau
care sunt sub presiune datorat� dioxidului de carbon în solu�ie egal�
sau mai mare de 3 bari, �i care:

    1. au o concentra�ie alcoolic� mai mare de 1,2% în volum, dar care
nu dep��e�te 15% în volum, �i la care alcoolul con�inut în produsul
finit rezult� în întregime din fermentare; sau
    2. au o concentra�ie alcoolic� mai mare de 15% în volum, dar care
nu dep��e�te 18% în volum, au fost ob�inute f�r� nici o îmbog��ire, �i
la care alcoolul con�inut în produsul finit rezult� în întregime din
fermentare.
    b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la
codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 �i 2205, �i care:
    1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciuperc�, fixat cu
ajutorul leg�turilor sau care sunt sub presiune datorat� dioxidului de
carbon în solu�ie egal� sau mai mare de 3 bari; �i
    2. au o concentra�ie alcoolic� care dep��e�te 1,2% în volum, dar
care nu dep��e�te 15% în volum, �i la care alcoolul con�inut în
produsul finit rezult� în întregime din fermentare.
    (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana
fizic� �i consumat de c�tre aceasta �i membrii familiei sale, cu
condi�ia s� nu fie vândut.
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ART. 206^14     Alcool etilic
    (1) În în�elesul prezentului capitol, alcool etilic reprezint�:
    a) toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în
volum �i care sunt încadrate la codurile NC 2207 �i 2208, chiar atunci când
aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al
nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 22% în volum
�i care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 �i 2206 00;
    c) �uic� �i rachiuri de fructe;
    d) b�uturi spirtoase potabile care con�in produse, în solu�ie sau nu.

ART. 173     Alcool etilic
    (1) În în�elesul prezentului titlu, alcool etilic reprezint�:
    a) toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te
1,2% în volum �i care sunt încadrate la codurile NC 2207 �i 2208,
chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la
alt capitol al Nomenclaturii combinate;
    b) produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 22% în
volum �i care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 �i 2206 00;
    c) �uic� �i rachiuri de fructe;
    d) orice alt produs, în solu�ie sau nu, care con�ine b�uturi spirtoase
potabile.
    (2) �uica �i rachiurile de fructe destinate consumului propriu al
gospod�riilor individuale, în limita unei cantit��i echivalente de cel
mult 50 litri de produs pentru fiecare gospod�rie individual�/an, cu
concentra�ia alcoolic� de 100% în volum, se accizeaz� prin aplicarea

ART. 206^13     Produse intermediare
    (1) În în�elesul prezentului capitol, produsele intermediare reprezint�
toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în
volum, dar nu dep��e�te 22% în volum, �i care se încadreaz� la codurile NC
2204, 2205 �i 2206 00, dar care nu intr� sub inciden�a art. 206^10 - 206^12.
    (2) Se consider� produs intermediar �i orice b�utur� fermentat� lini�tit�
prev�zut� la art. 206^12 alin. (1) lit. a), care are o concentra�ie alcoolic� ce
dep��e�te 5,5% în volum �i care nu rezult� în întregime din fermentare, iar
ponderea de alcool absolut (100%) este în propor�ie de peste 50% provenit�
din baza fermentat� lini�tit�, inclusiv vin �i bere.
    (3) Se consider� produs intermediar �i orice b�utur� fermentat� spumoas�
prev�zut� la art. 206^12 alin. (1) lit. b), care are o concentra�ie alcoolic� ce
dep��e�te 8,5% în volum �i care nu rezult� în întregime din fermentare, iar
ponderea de alcool absolut (100%) este în propor�ie de peste 50% provenit�
din baza fermentat� lini�tit�, inclusiv vin.

ART. 172     Produse intermediare
    (1) În în�elesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezint�
toate produsele care au o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te 1,2% în
volum, dar nu dep��e�te 22% în volum, �i care se încadreaz� la
codurile: NC 2204, 2205 �i 2206 00, dar care nu intr� sub inciden�a
art. 169 - 171.
    (2) Se consider� produse intermediare �i orice b�utur� fermentat�
lini�tit� prev�zut� la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentra�ie
alcoolic� ce dep��e�te 5,5% în volum �i care nu rezult� în întregime
din fermentare, �i orice b�utur� fermentat� spumoas� prev�zut� la art.
171 alin. (1) lit. b), care are o concentra�ie alcoolic� ce dep��e�te
8,5% în volum �i care nu rezult� în întregime din fermentare.

    2. au o concentra�ie alcoolic� care dep��e�te 13% în volum, dar nu
dep��e�te 15% în volum, �i la care alcoolul con�inut în produsul finit rezult�
în întregime din fermentare.
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor b�uturile fermentate, altele decât
bere �i vinuri, fabricate de persoana fizic� �i consumate de c�tre aceasta �i
membrii familiei sale, cu condi�ia s� nu fie vândute.   

    1. au o concentra�ie alcoolic� care dep��e�te 1,2% în volum, dar nu
dep��e�te 13% în volum; sau
    2. au o concentra�ie alcoolic� care dep��e�te 13% în volum, dar nu
dep��e�te 15% în volum �i la care alcoolul con�inut în produsul finit
rezult� în întregime din fermentare.
    (2) Sunt exceptate de la plata accizelor b�uturile fermentate, altele
decât bere �i vinuri, fabricate de persoana fizic� �i consumate de c�tre
aceasta �i membrii familiei sale, cu condi�ia s� nu fie vândute.
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SEC�IUNEA a 4-a    Produse energetice
    ART. 206^16     Produse energetice
    (1) În în�elesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:
  

                                Idem

.

ART. 175
    Produse energetice
    (1) În în�elesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dac� acestea sunt
destinate utiliz�rii drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil
pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 �i de la 2704 la 2715;
    c) produsele cu codurile NC 2901 �i 2902;
    d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetic�, numai dac� sunt destinate utiliz�rii drept combustibil pentru
înc�lzire sau combustibil pentru motor;
    e) produsele cu codul NC 3403;
    f) produsele cu codul NC 3811;

SEC�IUNEA a 3-a      Tutun prelucrat
    ART. 206^15     Tutun prelucrat
                             

                                  idem

ART. 174     Tutun prelucrat
    (1) În în�elesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezint�:
    a) �igarete;
    b) �ig�ri �i �ig�ri de foi;
    c) tutun de fumat:
    1. tutun de fumat fin t�iat, destinat rul�rii în �igarete;
    2. alte tutunuri de fumat.
..............................................

    (2) �uica �i rachiurile de fructe destinate consumului propriu al
gospod�riilor individuale, în limita unei cantit��i echivalente de cel mult 50
de litri de produs pentru fiecare gospod�rie individual�/an, cu concentra�ia
alcoolic� de 100% în volum, se accizeaz� prin aplicarea unei cote de 50%
din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu condi�ia s� nu fie
vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.

  (3) ,  (4)   idem

unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicat� alcoolului etilic,
potrivit prevederilor din norme.
Modificare introdusa de Legea 367/ 2009:
1. La articolul 173, alineatul (2) va avea urm�torul cuprins:
    "(2) �uica �i rachiurile de fructe destinate consumului propriu al
gospod�riilor individuale, în limita unei cantit��i echivalente de cel
mult 250 litri de produs pentru fiecare gospod�rie individual�/an, cu
concentra�ia alcoolic� de 100% în volum, se excepteaz� de la plata
accizelor."
       (3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a c�ror
produc�ie nu dep��e�te 10 hectolitri alcool pur/an, se aplic� accize
specifice reduse.
    (4) Beneficiaz� de nivelul redus al accizelor micile distilerii care
sunt independente din punct de vedere juridic �i economic de orice
alt� distilerie, nu func�ioneaz� sub licen�a de produs a unei alte
distilerii �i care îndeplinesc condi�iile prev�zute de norme.
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    (2) Intr� sub inciden�a prevederilor sec�iunilor a 7-a �i a 9-a doar
urm�toarele produse energetice:

                                             Idem

    
   (3) Produsele energetice pentru care se datoreaz� accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 �i 2710 11
59;
    b) benzina f�r� plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 �i 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pân� la 2710 19 49;
    d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 �i 2710 19 25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pân� la 2711
19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 �i 2711 21 00;
    g) p�cura cu codurile NC de la 2710 19 61 pân� la 2710 19 69;
    h) c�rbunele �i cocsul cu codurile NC 2701, 2702 �i 2704.

    (4) ,    (5)                                idem

    g) produsele cu codul NC 3817;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dac� sunt destinate utiliz�rii
drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor.
    (2) Intr� sub inciden�a prevederilor sec�iunilor a 4-a �i a 5-a ale
cap. I din prezentul titlu doar urm�toarele produse energetice:
    a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dac� acestea sunt
destinate utiliz�rii drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil
pentru motor;
    b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 �i 2707
50;
    c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru
produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 �i 2710 19 29,
prevederile sec� 5-a se vor aplica numai circula�iei comerciale în
vrac;
    d) produsele cu codurile NC 2711, cu excep�ia 2711 11, 2711 21 �i
2711 29;
    e) produsele cu codul NC 2901 10;
    f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,
2902 43 �i 2902 44;
    g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine
sintetic�, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii drept combustibil
pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor;
    h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dac� acestea sunt destinate
utiliz�rii drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru
motor.
    (3) Produsele energetice pentru care se datoreaz� accize sunt:
    a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 �i
2710 11 59;
    b) benzina f�r� plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41,
2710 11 45 �i 2710 11 49;
    c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pân� la 2710 19 49;
    d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 �i 2710 19
25;
    e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pân� la
2711 19 00;
    f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 �i 2711 21 00;
    g) p�cura cu codurile NC de la 2710 19 61 pân� la 2710 19 69;
    h) c�rbune �i cocs cu codurile NC 2701, 2702 �i 2704.
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SEC�IUNEA a 5-a      Energie electric�

ART. 206^18     C�rbune, cocs �i lignit
    C�rbunele, cocsul �i lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni
exigibile la momentul livr�rii de c�tre operatorii economici produc�tori sau
de c�tre operatorii economici care efectueaz� achizi�ii intracomunitare ori
care import� astfel de produse. Ace�ti operatori economici au obliga�ia s� se
înregistreze la autoritatea competent�, în condi�iile prev�zute în normele
metodologice.

ART. 175^2     C�rbune �i cocs
    (1) C�rbunele �i cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni
exigibil� la momentul livr�rii acestor produse de c�tre companiile de
extrac�ie �i, respectiv, de produc�ie.
    (2) Companiile de extrac�ie a c�rbunelui �i cele de produc�ie a
cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obliga�ia
de a se înregistra la autoritatea fiscal� competent�, în condi�iile
prev�zute în norme.

ART. 206^17    Gaz natural
    (1) ,    (2)   idem

    (3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un distribuitor
sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în
România, acciza devine exigibil� la furnizarea c�tre consumatorul final �i
va fi pl�tit� de o societate desemnat� de acel distribuitor sau redistribuitor,
care trebuie s� fie înregistrat� la autoritatea competent� din România.

ART. 175^1    Gaz natural
    (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni
exigibil� la momentul livr�rii acestui produs de c�tre furnizorii
autoriza�i potrivit legii, direct c�tre consumatorii finali.
    (2) Operatorii economici autoriza�i în domeniul gazului natural au
obliga�ia de a se înregistra la autoritatea fiscal� competent�, în
condi�iile prev�zute în norme.

    (6) Pe lâng� produsele energetice prev�zute la alin. (1), orice alt�
hidrocarbur�, cu excep�ia turbei, destinat� a fi utilizat�, pus� în vânzare sau
utilizat� pentru înc�lzire este accizat� cu acciza aplicabil� produsului
energetic echivalent.
    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de produc�ie de
produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize în
cazul în care consumul const� în produse energetice produse în incinta
acelui loc de produc�ie. Când acest consum se efectueaz� în alte scopuri
decât cel de produc�ie �i, în special, pentru propulsia vehiculelor, se
consider� fapt generator de accize.

    (4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt
supuse unei accize dac� sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare
ori utilizate drept combustibil pentru înc�lzire sau combustibil pentru
motor. Nivelul accizei va fi fixat în func�ie de destina�ie, la nivelul
aplicabil combustibilului pentru înc�lzire sau combustibilului pentru
motor echivalent.
    (5) Pe lâng� produsele energetice prev�zute la alin. (1), orice
produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept
combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a cre�te volumul
final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul
combustibilului pentru motor echivalent.
    (6) Pe lâng� produsele energetice prev�zute la alin. (1), orice alt
produs, cu excep�ia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau
utilizat pentru înc�lzire, este accizat cu acciza aplicabil� produsului
energetic echivalent.
    (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de
produc�ie de produse energetice nu reprezint� eliberare pentru
consum atunci când se efectueaz� în scopuri de produc�ie. Când acest
consum se efectueaz� în alte scopuri decât cel de produc�ie �i, în
special, pentru propulsia vehiculelor, se consider� eliberare pentru
consum.
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    SEC�IUNEA a 6-a     Excep�ii de la regimul de accizare pentru produse
energetice �i energie electric�     ART. 206^20     Excep�ii
    (1) Nu se datoreaz� accize pentru:
    

                                                    Idem

    (2) Nu se consider� produc�ie de produse energetice:

ART. 175^4     Excep�ii   (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:
    1. c�ldura rezultat� �i produsele cu codurile NC 4401 �i 4402;
    2. urm�toarele utiliz�ri de produse energetice �i energie electric�:
    a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de
combustibil pentru motor sau combustibil pentru înc�lzire;
    b) utilizarea dual� a produselor energetice.Un produs energetic este
utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil
pentru înc�lzire, cât �i în alte scopuri decât pentru motor sau pentru
înc�lzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimic�
�i în procesele electrolitic �i metalurgic se consider� a fi utilizare
dual�;
    c) energia electric� utilizat� în principal în scopul reducerii
chimice �i în procesele electrolitice �i metalurgice;
    d) energia electric�, atunci când reprezint� mai mult de 50% din
costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;
    e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.
    (2) Nu se consider� produc�ie de produse energetice:

    ART. 206^19      Energie electric�
    (1) În în�elesul prezentului capitol, energia electric� este produsul cu
codul NC 2716.
    (2) Energia electric� va fi supus� accizelor, iar acciza va deveni exigibil�
la momentul furniz�rii energiei electrice c�tre consumatorii finali.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 206^5, nu se consider� ca fiind
fapt generator de accize consumul de energie electric� utilizat pentru
men�inerea capacit��ii de a produce, de a transporta �i de a distribui energie
electric�, în limitele stabilite de Autoritatea Na�ional� de Reglementare în
Domeniul Energiei.
    (4) Operatorii economici autoriza�i în domeniul energiei electrice au
obliga�ia de a se înregistra la autoritatea competent�, în condi�iile prev�zute
în normele metodologice.
    (5) Atunci când energia electric� este furnizat� în România de un
distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este
înregistrat în România, acciza devine exigibil� la furnizarea c�tre
consumatorul final �i va fi pl�tit� de o societate desemnat� de acel
distribuitor sau redistribuitor, care trebuie s� fie înregistrat� la autoritatea
competent� din România.

ART. 175^3      Energie electric�
    (1) În în�elesul prezentului titlu, energia electric� este produsul cu
codul NC 2716.
    (2) Energia electric� va fi supus� accizelor, iar acciza va deveni
exigibil� la momentul factur�rii energiei electrice furnizate c�tre
consumatorii finali.
    (3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul
de electricitate destinat produc�iei de energie electric�, produc�iei
combinate de energie electric� �i energie termic�, precum �i
consumul utilizat pentru men�inerea capacit��ii de a produce, de a
transporta �i de a distribui energie electric�, în limitele stabilite de
Autoritatea Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (4) Operatorii economici autoriza�i în domeniul energiei electrice
au obliga�ia de a se înregistra la autoritatea fiscal� competent�, în
condi�iile prev�zute în norme.
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          Nivelul accizelor   si 
    Calculul accizei pentru �igarete

                                                                    Nu s-au modificat

SEC�IUNEA a 3-a     Nivelul accizelor
    ART. 176     Nivelul accizelor
    (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007 - 2010 este cel
prev�zut în anexa nr. 1 care face parte integrant� din prezentul titlu.
    (2) Nivelul accizelor prev�zut la nr. crt. 5 - 9 din anexa nr. 1 cuprinde �i
contribu�ia pentru finan�area unor cheltuieli de s�n�tate prev�zute la titlul
XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii. Sumele
aferente acestei contribu�ii se vireaz� în contul Ministerului S�n�t��ii
Publice.
    (3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit
la 1.000 litri, volumul va fi m�surat la o temperatur� de 15 grade C.
    (4) Pentru motorina destinat� utiliz�rii în agricultur� se aplic� o acciz�
redus�.
    (5) Nivelul �i condi�iile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin
hot�râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finan�elor Publice.
    ART. 177    Calculul accizei pentru �igarete
    (1) Pentru �igarete, acciza datorat� este egal� cu suma dintre acciza
specific� �i acciza ad valorem, dar nu mai pu�in de 91% din acciza aferent�
�igaretelor din categoria de pre� cea mai vândut�, care reprezint� acciza
minim�. Când suma dintre acciza specific� �i acciza ad valorem este mai
mic� decât acciza minim�, se pl�te�te acciza minim�.
    (1^1) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finan�elor Publice
va stabili nivelul accizei minime în func�ie de evolu�ia accizei aferente
�igaretelor din categoria de pre� cea mai vândut�.
    (2) Acciza specific� se calculeaz� în echivalent euro pe 1.000 de �igarete.

    

                                                   idem
    

  (4) Modalitatea �i condi�iile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin
normele metodologice.

    a) opera�iunile pe durata c�rora sunt ob�inute accidental mici
cantit��i de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;
    b) opera�iunile prin care utilizatorul unui produs energetic face
posibil� refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu condi�ia ca
acciza deja pl�tit� pentru un asemenea produs s� nu fie mai mic�
decât acciza care poate fi cuvenit�, dac� produsul energetic refolosit
va fi pasibil de impunere;
    c) o opera�ie constând din amestecul - în afara unui loc de
produc�ie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu
alte produse energetice sau alte materiale, cu condi�ia ca:
    1. accizele asupra componentelor s� fi fost pl�tite anterior; �i
    2. suma pl�tit� s� nu fie mai mic� decât suma accizei care ar putea
s� fie aplicat� asupra amestecului.
    (3) Condi�ia prev�zut� la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica dac�
acel amestec este scutit pentru o utilizare specific�.
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SEC�IUNEA a 7-a     Regimul de antrepozitare
    ART. 206^21     Reguli generale
    (1) Produc�ia �i transformarea produselor accizabile trebuie realizate
într-un antrepozit fiscal.
    (2) De�inerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost
pl�tite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplic� pentru:
    a) berea, vinurile �i b�uturile fermentate, altele decât bere �i vinuri,
produse în gospod�riile individuale pentru consumul propriu;
    b) vinurile lini�tite realizate de micii produc�tori care ob�in în medie mai
pu�in de 200 hl de vin pe an.
    c) energia electric�, gazul natural, c�rbunele �i cocsul.
    (4) În cazul în care micii produc�tori prev�zu�i la alin. (3) lit. b)
realizeaz� ei în�i�i tranzac�ii intracomunitare, ace�tia informeaz� autorit��ile
competente �i respect� cerin�ele stabilite prin Regulamentul (CE) nr.
884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare
privind documentele de înso�ire a transporturilor de produse vitivinicole �i
eviden�ele obligatorii în sectorul vitivinicol, conform preciz�rilor din
normele metodologice.
    (5) Atunci când micii produc�tori de vin dintr-un alt stat membru sunt
scuti�i de la obliga�iile privind deplasarea �i monitorizarea produselor
accizabile, destinatarul din România informeaz� autoritatea competent�
teritorial� cu privire la livr�rile de vin primite, prin intermediul
documentului solicitat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau
printr-o trimitere la acesta, conform preciz�rilor din normele metodologice.

SEC�IUNEA a 4-a    Regimul de antrepozitare
    ART. 178      Reguli generale
    (1) Produc�ia �i/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde
acciza nu a fost pl�tit�, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
    (2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea
�i/sau depozitarea de produse accizabile.
(6) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) micii produc�tori de vinuri
lini�tite care produc în medie mai pu�in de 200 hl de vin pe an.
Modificare introdusa de Legea 367/2009:
2. La articolul 178, alineatul (6) va avea urm�torul cuprins:
    "(6) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) micii produc�tori de
vinuri lini�tite care produc în medie mai pu�in de 600 hl de vin pe
an."
    (3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu
am�nuntul a produselor accizabile.
    (4) De�inerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal,
pentru care nu se poate face dovada pl��ii accizelor, atrage plata
acestora.
    (5) Fac excep�ie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care
livreaz� produse energetice c�tre avioane �i nave sau furnizeaz�
produse accizabile din magazinele duty free, în condi�iile prev�zute
în norme.

ART. 168      Producerea �i de�inerea în regim suspensiv
    (1) Este interzis� producerea de produse accizabile în afara
antrepozitului fiscal.

    (3) Acciza ad valorem se calculeaz� prin aplicarea procentului legal
stabilit, asupra pre�ului maxim de vânzare cu am�nuntul.
    (4) Pre�ul maxim de vânzare cu am�nuntul este pre�ul la care produsul
este vândut altor persoane decât comercian�i �i care include toate taxele �i
impozitele.
    (5) Pre�ul maxim de vânzare cu am�nuntul pentru orice marc� de �igarete
se stabile�te de c�tre persoana care produce �igaretele în România sau care
import� �igaretele �i este adus la cuno�tin�� public� în conformitate cu
cerin�ele prev�zute de norme.
    (6) Este interzis� vânzarea, de c�tre orice persoan�, a �igaretelor pentru
care nu s-au stabilit �i declarat pre�uri maxime de vânzare cu am�nuntul.
    (7) Este interzis� vânzarea de �igarete, de c�tre orice persoan�, la un pre�
ce dep��e�te pre�ul maxim de vânzare cu am�nuntul, declarat.
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ART. 206^24   Autorizarea ca antrepozit fiscal
    (1) Autoritatea competent� va notifica în scris autorizarea ca antrepozit
fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documenta�iei complete
de autorizare.
    (2) Autoriza�ia va con�ine urm�toarele:

ART. 181     Autorizarea ca antrepozit fiscal
    (1) Autoritatea fiscal� competent� va notifica în scris autorizarea
ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii
documenta�iei complete de autorizare.
    (2) Autoriza�ia va con�ine urm�toarele:

ART. 206^23     Condi�ii de autorizare
    (1) Autoritatea competent� elibereaz� autoriza�ia de antrepozit fiscal
pentru un loc numai dac� sunt îndeplinite urm�toarele condi�ii:
a) locul urmeaz� a fi folosit pentru producerea, transformarea, de�inerea,
primirea �i/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 ie�irilor de produse accizabile
înregistrate în ultimul an calendaristic trebuie s� fie mai mare decât limitele
prev�zute în normele metodologice, diferen�iate în func�ie de grupa de
produse depozitate �i de accizele poten�iale aferente;
........................................ ( Nu sunt modificari esentiale)

ART. 180     Condi�ii de autorizare
    (1) Autoritatea fiscal� competent� elibereaz� autoriza�ia de
antrepozit fiscal pentru un loc numai dac� sunt îndeplinite
urm�toarele condi�ii:
    a) locul urmeaz� a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea,
ambalarea, primirea, de�inerea, depozitarea �i/sau expedierea
produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca
antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile
depozitat� trebuie s� fie mai mare decât cantitatea prev�zut� în
norme, diferen�iat� în func�ie de grupa de produse depozitate �i de
accizele poten�iale aferente;.................................................

ART. 206^22     Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
(1) Un antrepozit fiscal poate func�iona numai pe baza autoriza�iei valabile
emise de autoritatea competent�.
    (2) În vederea ob�inerii autoriza�iei, pentru ca un loc s� func�ioneze ca
antrepozit fiscal, persoana care inten�ioneaz� s� fie antrepozitar autorizat
pentru acel loc trebuie s� depun� o cerere la autoritatea competent�, în
modul �i în forma prev�zute în normele metodologice.
    (3) Cererea trebuie s� con�in� informa�ii �i s� fie înso�it� de documente
cu privire la:............................
                     ( Nu sunt modificari)

ART. 179    Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
    (1) Un antrepozit fiscal poate func�iona numai pe baza autoriza�iei
valabile emise de autoritatea fiscal� competent�.
    (2) În vederea ob�inerii autoriza�iei, pentru ca un loc s� func�ioneze
ca antrepozit fiscal, persoana care inten�ioneaz� s� fie antrepozitar
autorizat pentru acel loc trebuie s� depun� o cerere la autoritatea
fiscal� competent�, în modul �i sub forma prev�zute în norme.
    (3) Cererea trebuie s� con�in� informa�ii �i s� fie înso�it� de
documente cu privire la:  .........................

    (6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu am�nuntul a
produselor accizabile.
    (7) De�inerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru
care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
    (8) Fac excep�ie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care
livreaz� produse energetice c�tre avioane �i nave sau care desf��oar�
activitate în regim duty-free, în condi�iile prev�zute în normele
metodologice.
    (9) Este interzis� producerea de produse accizabile în afara antrepozitului
fiscal.
    (10) Este interzis� de�inerea unui produs accizabil în afara antrepozitului
fiscal, dac� acciza pentru acel produs nu a fost perceput�.

    (2) Este interzis� de�inerea unui produs accizabil în afara
antrepozitului fiscal, dac� acciza pentru acel produs nu a fost pl�tit�.
    (3) Prevederile alin. (1) �i (2) nu se aplic� pentru berea, vinurile �i
b�uturile fermentate, altele decât bere �i vinuri, produse în
gospod�riile individuale pentru consumul propriu.
    (4) Prevederile alin. (1) �i (2) nu se aplic� pentru energie electric�,
gaz natural, c�rbune �i cocs.
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ART. 206^28            Anularea, revocarea �i suspendarea autoriza�ieiART. 185     Anularea, revocarea �i suspendarea autoriza�iei

ART. 206^27     Regimul de transfer al autoriza�iei

                             Nu sunt modificari

ART. 184     Regimul de transfer al autoriza�iei
    (1) Autoriza�iile sunt emise numai pentru antrepozitarii autoriza�i
numi�i �i nu sunt transferabile.
    (2) Atunci când are loc vânzarea locului, autoriza�ia nu va fi
transferat� în mod automat noului proprietar. Noul posibil
antrepozitar autorizat trebuie s� depun� o cerere de autorizare.

ART. 206^26     Obliga�iile antrepozitarului autorizat
    (1) Orice antrepozitar autorizat are obliga�ia de a îndeplini urm�toarele
cerin�e:........................................
                                      Nu sunt modificari

ART. 183     Obliga�iile antrepozitarului autorizat
    (1) Orice antrepozitar autorizat are obliga�ia de a îndeplini
urm�toarele cerin�e:.................................

ART. 206^25   Respingerea cererii de autorizare
    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicat� în scris, odat� cu
motivele lu�rii acestei decizii.
    (2) În cazul în care autoritatea competent� a respins cererea de autorizare
a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta
aceast� decizie, conform prevederilor legisla�iei privind contenciosul
administrativ.

ART. 182     Respingerea cererii de autorizare
    (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicat� în scris, o
dat� cu motivele lu�rii acestei decizii.
    (2) În cazul în care autoritatea fiscal� competent� a respins cererea
de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus
cererea poate contesta aceast� decizie, conform prevederilor
legisla�iei în vigoare.

a)codul de accize atribuit antrepozitului fiscal
b)elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de
accize atribuit acestuia;

(3) - nu a fost preluat

(4),    (5),    (6)  si (7)  idem

a)elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat,
..........................................
(3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea
maxim� de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinat� de
comun acord cu autoritatea fiscal� competent�, în conformitate cu
preciz�rile din norme. Odat� determinat�, aceasta nu va putea fi dep��it� în
condi�iile autoriz�rii existente. Dac� aceast� capacitate de depozitare
dep��e�te maximul stabilit în autoriza�ie, va fi necesar ca, în termen de 15
zile de la modificarea capacit��ii de depozitare ini�iale, s� se solicite o
aprobare pentru circumstan�ele schimbate.
    (4) Autoriza�iile pot fi modificate de c�tre autoritatea fiscal�
competent�.
    (5) Înainte de a fi modificat� autoriza�ia, autoritatea fiscal�
competent� trebuie s�-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra
modific�rii propuse �i asupra motivelor acesteia.
    (6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autorit��ii fiscale
competente modificarea autoriza�iei, în condi�iile prev�zute în norme.
    (7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intr� sub
inciden�a prevederilor legale privind procedura aprob�rii tacite.

19     



SEC�IUNEA a 8-a      Destinatarul înregistrat
    ART. 206^29     Destinatarul înregistrat
    (1) Destinatarul înregistrat poate s�-�i desf��oare activitatea în aceast�
calitate numai în baza autoriza�iei valabile emis� de autoritatea competent�,
potrivit prevederilor din normele metodologice, în care va fi înscris �i codul
de accize atribuit de aceast� autoritate.
    (2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a de�ine sau de a expedia
produse accizabile în regim suspensiv de accize.
    (3) Un destinatar înregistrat trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele cerin�e:

SEC�IUNEA a 4^1-a     Operatorul înregistrat �i operatorul
neînregistrat    ART. 185^1       Operatorul înregistrat
    (1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie s� fie
înregistrat la autoritatea fiscal� competent�, în condi�iile prev�zute în
norme.
    (2) Operatorul înregistrat trebuie s� respecte urm�toarele condi�ii:
    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile fixate de autoritatea fiscal�
competent�;
    b) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse;

                 

                            Nu sunt modificari

    (1) Autoritatea fiscal� competent� poate anula autoriza�ia pentru
un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informa�ii inexacte
sau incomplete în leg�tur� cu autorizarea antrepozitului fiscal.
    (2) Autoritatea fiscal� competent� poate revoca autoriza�ia pentru
un antrepozit fiscal în urm�toarele situa�ii:
...................................
(4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscal�
competent� poate suspenda autoriza�ia pentru un antrepozit fiscal,
astfel:
    a) pe o perioad� de 1 - 6 luni, în cazul în care s-a constatat
s�vâr�irea uneia dintre faptele contraven�ionale ce atrag suspendarea
autoriza�iei;
    b) pân� la solu�ionarea definitiv� a cauzei penale, în cazul în care a
fost pus� în mi�care ac�iunea penal� pentru o infrac�iune dintre cele
reglementate de prezentul cod
.......................................
(10) În cazul anul�rii autoriza�iei, cererea pentru o nou� autoriza�ie
poate fi depus� numai dup� o perioad� de cel pu�in 5 ani de la data
anul�rii.
    (11) În cazul revoc�rii autoriza�iei, cererea pentru o nou�
autoriza�ie poate fi depus� numai dup� o perioad� de cel pu�in 6 luni
de la data revoc�rii.
    (12) Antrepozitarii autoriza�i, c�rora le-a fost suspendat�, revocat�
sau anulat� autoriza�ia �i care de�in stocuri de produse accizabile la
data suspend�rii, revoc�rii ori anul�rii, pot valorifica produsele
înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite -
numai cu acordul autorit��ii fiscale competente, în condi�iile
prev�zute de norme.
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    SEC�IUNEA a 9-a      Deplasarea �i primirea produselor accizabile
aflate în regim suspensiv de accize
    ART. 206^30 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize
    (1) Antrepozitarii autoriza�i de c�tre autorit��ile competente ale unui stat
membru sunt recunoscu�i ca fiind autoriza�i atât pentru circula�ia na�ional�,
cât �i pentru circula�ia intracomunitar� a produselor accizabile.
    (2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize pe
teritoriul Comunit��ii, inclusiv dac� produsele sunt deplasate via o �ar� ter��
sau un teritoriu ter�:
    a) de la un antrepozit fiscal la:
    1. un alt antrepozit fiscal;
    2. un destinatar înregistrat;
    3. un loc de unde produsele accizabile p�r�sesc teritoriul Comunit��ii, în
sensul art. 206^34 alin. (1);
    4. un destinatar în sensul art. 206^56 alin. (1), în cazul în care produsele
sunt expediate din alt stat membru;
    b) de la locul de import c�tre oricare dintre destina�iile prev�zute la lit. a),
în cazul în care produsele în cauz� sunt expediate de un expeditor
înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import înseamn� locul
unde se afl� produsele în momentul în care sunt puse în liber� circula�ie, în
conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
    (3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 �i 2 �i lit. b), �i cu
excep�ia situa�iei prev�zute la art. 206^29 alin. (3), produsele accizabile pot
fi deplasate în regim suspensiv de accize c�tre un loc de livrare direct�

SEC�IUNEA a 5-a     Deplasarea �i primirea produselor accizabile
aflate în regim suspensiv
    ART. 186    Deplasarea produselor accizabile aflate în regim
suspensiv
    (1) Antrepozitarii autoriza�i de c�tre autorit��ile fiscale competente
ale unui stat membru sunt recunoscu�i ca fiind autoriza�i atât pentru
circula�ia na�ional�, cât �i pentru circula�ia intracomunitar� a
produselor accizabile.
    (2) Pe durata deplas�rii unui produs accizabil, acciza se suspend�
dac� sunt satisf�cute urm�toarele cerin�e:
    a) deplasarea are loc între:
    1. dou� antrepozite fiscale;
    2. un antrepozit fiscal �i un operator înregistrat;
    3. un antrepozit fiscal �i un operator neînregistrat;
    b) produsul este înso�it de minimum 3 exemplare ale unui
document administrativ de înso�ire, care satisface cerin�ele prev�zute
în norme;
    c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje
care identific� tipul �i cantitatea produsului aflat în interior;
    d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat
corespunz�tor, conform prevederilor din norme;
    e) autoritatea fiscal� competent� a primit garan�ia pentru plata
accizelor aferente produsului.

    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile prev�zute în normele
metodologice, înaintea expedierii de c�tre antrepozitarul autorizat a
produselor accizabile;
    b) la încheierea deplas�rii, s� înscrie în eviden�a contabil� produsele
accizabile primite în regim suspensiv de accize;
    c) s� accepte orice control al autorit��ii competente, pentru a se asigura c�
produsele au fost primite.
    (4) Destinatarul înregistrat care prime�te doar ocazional produse
accizabile trebuie s� îndeplineasc� cerin�ele de la alin. (3), iar autorizarea
prev�zut� la art. 206^3 pct. 13 se face pentru o cantitate-limit� de produse
accizabile, pentru un singur expeditor �i pentru o perioad� de timp limitat�,
potrivit prevederilor din normele metodologice.

    c) s� prezinte produsele oricând i se cere aceasta de c�tre organele de
control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
    (3) Pentru operatorii înregistra�i, acciza va deveni exigibil� la momentul
recep�ion�rii produselor.
    ART. 185^2    Operatorul neînregistrat
    Operatorul neînregistrat are urm�toarele obliga�ii:
    a) s� dea o declara�ie la autoritatea fiscal� competent�, înainte de
expedierea produselor de c�tre antrepozitarul autorizat, �i s� garanteze plata
accizelor, în condi�iile prev�zute în norme;
    b) s� pl�teasc� acciza în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care au
fost recep�ionate produsele;
    c) s� accepte orice control ce permite autorit��ii fiscale competente s� se
asigure de primirea produselor �i de plata accizelor aferente.
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 Nu se mai prevede DAI

ART. 187         Documentul administrativ de înso�ire
    (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permis� numai
atunci când este înso�it� de documentul administrativ de înso�ire. Modelul
documentului administrativ de înso�ire va fi prev�zut în norme.
    (2) În cazul deplas�rii produselor accizabile în regim suspensiv, acest document
se întocme�te în 5 exemplare, utilizate dup� cum urmeaz�:
    a) primul exemplar r�mâne la antrepozitul fiscal expeditor;
    b) exemplarele 2, 3 �i 4 ale documentului înso�esc produsele accizabile pe
parcursul mi�c�rii pân� la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau
operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destina�ie, acestea trebuie
s� fie completate de c�tre primitor �i s� fie certificate de c�tre autoritatea fiscal�
competent� în raza c�reia î�i desf��oar� activitatea primitorul, cu excep�iile
prev�zute în norme. Dup� certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ
de înso�ire se p�streaz� de c�tre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar
exemplarul 4 se transmite �i r�mâne la autoritatea fiscal� competent� a
primitorului;
    c) exemplarul 5 se transmite de c�tre expeditor, la momentul expedierii
produselor, autorit��ii fiscale competente în raza c�reia acesta î�i desf��oar�
activitatea.
    (3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat
are obliga�ia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al
documentului administrativ de înso�ire, în conformitate cu legisla�ia statului
membru al expeditorului.

situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de
antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în
condi�iile stabilite prin normele metodologice.
    (4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat prev�zu�i la alin.
(3) au obliga�ia de a depune raportul de primire prev�zut la art. 206^33 alin.
(1).
    (5) Prevederile alin. (2) �i (3) se aplic� �i deplas�rilor de produse
accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
    (6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize începe,
în cazurile prev�zute la alin. (2) lit. a), în momentul în care produsele
accizabile p�r�sesc antrepozitul fiscal de expedi�ie �i, în cazurile prev�zute
la alin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse sunt puse în liber�
circula�ie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
    (7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile se
încheie:
    1. în cazurile prev�zute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 �i 4 �i lit. b), în
momentul în care destinatarul a recep�ionat produsele accizabile;
    2. în cazurile prev�zute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care
produsele accizabile au p�r�sit teritoriul Comunit��ii.
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                                                                                                  ART. 206^32   Divizarea deplas�rii produselor energetice în regim suspensiv de accize
    Autoritatea competent� poate permite expeditorului, în condi�iile stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�,
ca expeditorul s� divizeze o deplasare intracomunitar� de produse energetice în regim suspensiv de accize în dou� sau mai multe deplas�ri, cu
condi�ia ca:

                                                                                                                                   ART. 206^31   Documentul administrativ electronic
    (1) Deplasarea intracomunitar� de produse accizabile este considerat� ca având loc în regim suspensiv de accize doar dac� este acoperit� de un
document administrativ electronic procesat, în conformitate cu alin. (2) �i (3).
    (2) În sensul alin. (1), expeditorul din România înainteaz� un proiect de document administrativ electronic la autorit��ile competente, prin
intermediul sistemului informatizat prev�zut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 16 iunie 2003
privind informatizarea circula�iei �i a controlului produselor supuse accizelor, denumit în continuare sistemul informatizat.
    (3) Autorit��ile competente prev�zute la alin. (2) efectueaz� o verificare electronic� a datelor din proiectul de document administrativ electronic,
iar în cazul în care:
    a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat f�r� întârziere;
    b) datele sunt corecte, autoritatea competent� atribuie documentului un cod de referin�� administrativ unic �i îl comunic� expeditorului.
    (4) În cazurile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 �i 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) �i la art. 206^30 alin. (3), autoritatea competent�
transmite f�r� întârziere documentul administrativ electronic autorit��ii competente din statul membru de destina�ie, care la rândul ei îl transmite
destinatarului, în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Dac� produsele accizabile sunt destinate unui
antrepozitar autorizat din România, autoritatea competent� înainteaz� documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.
    (5) În cazul prev�zut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competent� din România înainteaz� documentul administrativ electronic
autorit��ii competente din statul membru în care declara�ia de export este depus� în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr.
2.913/92, denumit în continuare statul membru de export, dac� statul membru de export este altul decât România.
    (6) Atunci când expeditorul este din România, acesta furnizeaz� persoanei care înso�e�te produsele accizabile un exemplar tip�rit al documentului
administrativ electronic.
    (7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din
România, deplasarea produselor este înso�it� de un exemplar tip�rit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial
care men�ioneaz� codul de referin�� administrativ unic, identificabil în mod clar.
    (8) Documentele prev�zute la alin. (6) �i (7) trebuie s� poat� fi prezentate autorit��ilor competente oricând sunt solicitate, pe întreaga durat� a
deplas�rii în regim suspensiv de accize.
    (9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit prevederilor art. 206^30 alin. (6).
    (10) În cursul deplas�rii în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destina�ia, prin intermediul sistemului informatizat, �i poate
indica o nou� destina�ie, care trebuie s� fie una dintre destina�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 206^30 alin. (3),
dup� caz.
    (11) În cazul deplas�rii intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritim� sau pe c�i navigabile interioare,
c�tre un destinatar care nu este cunoscut cu siguran�� în momentul în care expeditorul înainteaz� proiectul de document administrativ electronic
prev�zut la alin. (2), autoritatea competent� poate autoriza ca expeditorul s� nu includ� în documentul în cauz� datele privind destinatarul, în
condi�iile prev�zute în normele metodologice.
    (12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute �i cel târziu la momentul încheierii deplas�rii, expeditorul transmite datele sale
autorit��ilor competente, utilizând procedura prev�zut� la alin. (10).
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                                                                                                                                                                   ART. 206^34    Raportul de export
    (1) În situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 �i, dup� caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autorit��ile competente din statul membru
de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ie�ire, prev�zut� la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93
al Comisiei, sau de biroul unde se realizeaz� formalit��ile prev�zute la art. 206^4 alin. (5), prin care se atest� faptul c� produsele accizabile au
p�r�sit teritoriul Comunit��ii.

                                                                                                            ART. 206^33   Raportul de primire a produselor accizabile
    (1) La primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destina�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art.
206^30 alin. (3), destinatarul trebuie s� înainteze f�r� întârziere �i nu mai târziu de 5 zile lucr�toare de la încheierea deplas�rii, cu excep�ia cazurilor
justificate corespunz�tor autorit��ilor competente potrivit preciz�rilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit în
continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.
    (2) Modalit��ile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de c�tre destinatarii men�iona�i la art. 206^56 alin. (1) sunt prev�zute
prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (3) Autoritatea competent� a destinatarului din România efectueaz� o verificare electronic� a datelor din raportul de primire, dup� care:
    1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat f�r� întârziere despre acest fapt;
    2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea competent� a destinatarului confirm� înregistrarea raportului de primire �i îl transmite autorit��ii
competente din statul membru de expedi�ie.
    (4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de primire se înainteaz� acestuia de c�tre autoritatea competent� din România.
    (5) În cazul în care locul de expedi�ie �i cel de destina�ie se afl� în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se
confirm� expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

                                                                                                 ART. 206^33    Raportul de primire a produselor accizabile
    (1) La primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destina�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art.
206^30 alin. (3), destinatarul trebuie s� înainteze f�r� întârziere �i nu mai târziu de 5 zile lucr�toare de la încheierea deplas�rii, cu excep�ia cazurilor
justificate corespunz�tor autorit��ilor competente potrivit preciz�rilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit în
continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.
    (2) Modalit��ile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de c�tre destinatarii men�iona�i la art. 206^56 alin. (1) sunt prev�zute
prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (3) Autoritatea competent� a destinatarului din România efectueaz� o verificare electronic� a datelor din raportul de primire, dup� care:
    1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat f�r� întârziere despre acest fapt;
    2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea competent� a destinatarului confirm� înregistrarea raportului de primire �i îl transmite autorit��ii
competente din statul membru de expedi�ie.
    (4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de primire se înainteaz� acestuia de c�tre autoritatea competent� din România.
    (5) În cazul în care locul de expedi�ie �i cel de destina�ie se afl� în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se
confirm� expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

    1. s� nu se modifice cantitatea total� de produse accizabile;
    2. divizarea s� se desf��oare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedur�;
    3. autoritatea competent� din statul membru unde se efectueaz� divizarea s� fie informat� cu privire la locul unde se efectueaz� divizarea.
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                                                                                     ART. 206^36      Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destina�ie
    (1) În cazul în care, în situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 �i 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) �i la art. 206^30 alin. (3),
raportul de primire prev�zut la art. 206^33 alin. (1) nu poate fi prezentat la încheierea deplas�rii produselor accizabile în termenul prev�zut la
respectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situa�ia prev�zut� la art. 206^35 alin. (1) nu au fost înc�
îndeplinite procedurile prev�zute la art. 206^35 alin. (2) �i (3), destinatarul prezint� autorit��ii competente din România, cu excep�ia cazurilor pe
deplin justificate, un document pe suport hârtie care con�ine acelea�i date ca raportul de primire �i care atest� încheierea deplas�rii, potrivit
prevederilor din normele metodologice.
    (2) Cu excep�ia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prev�zut la
art. 206^33 alin. (1) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competent� din România trimite o copie a documentului pe suport hârtie prev�zut
la alin. (1) autorit��ii competente din statul membru de expedi�ie, care o transmite expeditorului sau o �ine la dispozi�ia acestuia.
    (3) De îndat� ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndat� ce procedurile prev�zute la art. 206^35 alin. (2) �i (3) sunt îndeplinite,
destinatarul prezint� un raport de primire, în conformitate cu art. 206^33 alin. (1). Prevederile art. 206^33 alin. (3) �i (4) se aplic� mutatis mutandis.
    (4) În cazul în care, în situa�iile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prev�zut la art. 206^34 alin. (1) nu poate fi
întocmit la încheierea deplas�rii produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situa�ia
prev�zut� la art. 206^35 alin. (1) nu au fost înc� îndeplinite procedurile prev�zute la art. 206^35 alin. (2) �i (3), autorit��ile competente din statul

                                                                                   ART. 206^35      Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expedi�ie
    (1) Prin excep�ie de la prevederile art. 206^31 alin. (1), în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din
România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în urm�toarele condi�ii:
    a) produsele s� fie înso�ite de un document pe suport hârtie care con�ine acelea�i date ca proiectul de document administrativ electronic prev�zut
la art. 206^31 alin. (2);
    b) s� informeze autorit��ile competente înainte de începerea deplas�rii, prin depunerea unei copii a documentului prev�zut la lit. a). Aceast� copie
trebuie s� fie vizat� de autoritatea competent� a locului de expediere. Dac� indisponibilitatea sistemului este imputabil� expeditorului, acesta va
furniza informa�ii corespunz�toare cu privire la motivele acestei indisponibilit��i.
    (2) În cazul în care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezint� un proiect de document administrativ electronic, în
conformitate cu art. 206^31 alin. (2).
    (3) De îndat� ce datele cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art. 206^31 alin. (3), acest document
înlocuie�te documentul pe suport hârtie prev�zut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 206^31 alin. (4) �i (5), precum �i cele ale art. 206^33 �i 206^34
se aplic� mutatis mutandis.
    (4) Pân� la momentul valid�rii datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerat� ca având loc în regim suspensiv de
accize, pe baza documentului pe suport hârtie prev�zut la alin. (1) lit. a).
    (5) O copie a documentului pe suport hârtie prev�zut la alin. (1) lit. a) se p�streaz� de expeditor în eviden�ele sale.
    (6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expedi�ie, expeditorul comunic� informa�iile prev�zute la art. 206^31 alin. (10) sau
la art. 206^32 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul în cauz� informeaz� autorit��ile competente
înaintea modific�rii destina�iei sau a diviz�rii deplas�rii. Prevederile alin. (2) - (5) se aplic� mutatis mutandis.

    (2) Autorit��ile competente din statul membru de export verific� pe cale electronic� datele ce rezult� din viza prev�zut� la alin. (1). Odat� ce
aceste date au fost verificate �i atunci când statul membru de expedi�ie este diferit de statul membru de export, autorit��ile competente din statul
membru de export transmit raportul de export autorit��ilor competente din statul membru de expedi�ie.
    (3) Autorit��ile competente din statul membru de expedi�ie înainteaz� raportul de export expeditorului.
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                                                                                                                                                                        ART. 206^39      Proceduri simplificate
    (1) Monitorizarea deplas�rilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desf��oar� integral pe teritoriul României, se realizeaz�
potrivit procedurilor aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, stabilite pe baza prevederilor art. 206^31 -
206^37.
    (2) Prin acord �i în condi�iile stabilite de România cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplas�rile
frecvente �i regulate de produse accizabile în regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile acestora.

                                                                                                                                                           ART. 206^38       Structura �i con�inutul mesajelor
    (1) Structura �i con�inutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 206^31 - 206^34 de c�tre persoanele �i autorit��ile competente implicate
în cazul unei deplas�ri intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, normele �i procedurile privind schimbul acestor mesaje,
precum �i structura documentelor pe suport hârtie prev�zute la art. 206^35 �i 206^36 sunt stabilite de c�tre Comisia European�.
    (2) Situa�iile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum �i normele �i procedurile care trebuie urmate în aceste
situa�ii sunt stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

                                                                                            ART. 206^37       Încheierea deplas�rii produselor accizabile în regim suspensiv de accize
    (1) F�r� a aduce atingere prevederilor art. 206^36, raportul de primire prev�zut la art. 206^33 alin. (1) sau raportul de export prev�zut la art.
206^34 alin. (1) constituie dovada faptului c� deplasarea produselor accizabile s-a încheiat, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7).
    (2) Prin derogare de la alin. (1), în absen�a unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prev�zute la art. 206^36,
se poate de asemenea furniza, în cazurile prev�zute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 �i 4, la art. 206^30 alin. (2) lit. b) �i la art. 206^30 alin. (3),
dovada încheierii deplas�rii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, printr-o adnotare f�cut� de autorit��ile competente din statul
membru de destina�ie, pe baza unor dovezi corespunz�toare, care s� indice c� produsele accizabile expediate au ajuns la destina�ia declarat� sau, în
cazul prev�zut la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare f�cut� de autorit��ile competente din statul membru pe teritoriul c�ruia este
situat biroul vamal de ie�ire, care s� ateste faptul c� produsele accizabile au p�r�sit teritoriul Comunit��ii.
    (3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar �i care con�ine acelea�i date ca raportul de primire sau de export constituie o dovad�
corespunz�toare.
    (4) În momentul în care autorit��ile competente din statul membru de expedi�ie au admis dovezile corespunz�toare, acestea închid deplasarea în
sistemul informatizat.

membru de export trimit autorit��ilor competente din România un document pe suport hârtie care con�ine acelea�i date ca �i raportul de export �i
care atest� încheierea deplas�rii, cu excep�ia cazului în care raportul de export prev�zut la art. 206^34 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin
intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
    (5) În cazul prev�zut la alin. (4), autorit��ile competente din România transmit sau pun la dispozi�ia expeditorului o copie a documentului pe
suport hârtie.
    (6) De îndat� ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndat� ce procedurile prev�zute la art. 206^35 alin.
(2) �i (3) sunt îndeplinite, autorit��ile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 206^34 alin. (1).
Prevederile art. 206^34 alin. (2) �i (3) se aplic� mutatis mutandis.
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                                                                                                                                                                        ART. 206^41   Nereguli �i abateri
    (1) Atunci când s-a produs o neregul� în cursul unei deplas�ri de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru
consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a), se consider� c� eliberarea pentru consum are loc în statul membru în care s-a produs
neregula.
    (2) În cazul în care, pe parcursul unei deplas�ri a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistat� o neregul� care a dus la
eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 206^7 alin. (1) lit. a) �i nu este posibil s� se determine unde s-a produs neregula, se
consider� c� aceasta s-a produs în statul membru �i la momentul în care aceasta a fost depistat�.
    (3) În situa�iile prev�zute la alin. (1) �i (2), autorit��ile competente din statul membru în care produsele au fost eliberate pentru consum sau în care
se consider� c� au fost eliberate pentru consum, trebuie s� informeze autorit��ile competente din statul membru de expedi�ie.
    (4) Când produsele accizabile care se deplaseaz� în regim suspensiv de accize nu au ajuns la destina�ie �i pe parcursul deplas�rii nu a fost
constatat� nicio neregul� care s� fie considerat� eliberare pentru consum potrivit art. 206^7 alin. (1) lit. a), se consider� c� neregula s-a produs în
statul membru de expedi�ie �i în momentul expedierii produselor accizabile. Face excep�ie de la prevederile alin. (4) cazul în care în termen de 4
luni de la începerea deplas�rii în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), expeditorul furnizeaz� dovada încheierii deplas�rii sau a locului în care a fost
comis� neregula, într-un mod considerat satisf�c�tor de autorit��ile competente din statul membru de expedi�ie în conformitate cu art. 206^30 alin.
(7). Dac� persoana care a constituit garan�ia potrivit prevederilor art. 206^54 nu a avut sau nu a putut s� aib� cuno�tin�� de faptul c� produsele nu au
ajuns la destina�ie, acesteia i se acord� un termen de o lun� de la comunicarea acestei informa�ii de c�tre autorit��ile competente din statul membru
de expedi�ie pentru a-i permite s� aduc� dovada încheierii deplas�rii, în conformitate cu art. 206^30 alin. (7), sau a locului comiterii neregulii.
    (5) În cazurile prev�zute la alin. (2) �i (4), dac� statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data
începerii deplas�rii, în conformitate cu art. 206^30 alin. (6), se aplic� dispozi�iile alin. (1). În aceste situa�ii, autorit��ile competente din statul

                ART. 206^40 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dup� ce a fost pus în liber� circula�ie în procedur� vamal� simplificat�
    (1) Deplasarea produselor accizabile puse în liber� circula�ie de c�tre un importator care de�ine autoriza�ie unic� pentru proceduri vamale
simplificate, eliberat� de autoritatea competent� din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în
regim suspensiv de accize, dac� sunt îndeplinite urm�toarele condi�ii:
    a) importatorul este autorizat de autoritatea competent� din statul s�u pentru efectuarea de opera�iuni cu produse accizabile în regim suspensiv de
accize;
    b) importatorul de�ine cod de accize în statul membru de autorizare;
    c) deplasarea are loc între:
    1. un birou vamal de intrare din România �i un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România;
    2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate �i un antrepozit
fiscal sau un destinatar înregistrat din România, mi�carea produselor accizabile fiind acoperit� de o procedur� de tranzit care începe la frontier�;
    3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate �i un
antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, mi�carea produselor accizabile fiind acoperit� de o procedur� de tranzit care începe la
frontier�;
    d) produsele accizabile sunt înso�ite de un exemplar tip�rit al documentului administrativ electronic prev�zut la art. 206^31 alin. (1).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplic� �i în cazul importatorului înregistrat în România care de�ine autoriza�ie unic� pentru proceduri vamale
simplificate, eliberat� de autoritatea vamal� din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea
procedurii vamale simplificate.

    (3) Prevederile alin. (2) includ deplas�rile prin conducte fixe.
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SEC�IUNEA a 11-a        Deplasarea intracomunitar� �i impozitarea
produselor accizabile dup� eliberarea pentru consum
    ART. 206^43    Persoane fizice
    (1) Accizele pentru produsele accizabile achizi�ionate de o persoan�
fizic� pentru uz propriu �i transportate personal de aceasta în România sunt
exigibile numai în statul membru în care se achizi�ioneaz� produsele
accizabile.

SEC�IUNEA a 5^2-a    Deplasarea intracomunitar� a produselor cu
accize pl�tite
ART. 192^7     Persoane fizice
    (1) Pentru produsele supuse accizelor �i eliberate în consum în alt
stat membru, achizi�ionate de c�tre persoane fizice pentru nevoile
proprii �i transportate de ele însele, accizele se datoreaz� în statul
membru în care produsele au fost achizi�ionate.

SEC�IUNEA a 10-a      Restituiri de accize
   ART. 206^42      Restituiri de accize
    (1) Cu excep�ia cazurilor prev�zute la art. 206^44 alin. (7), la art. 206^47
alin. (5) �i la art. 206^49 alin. (3) �i (4), precum �i a cazurilor prev�zute la
art. 206^58 - 206^60, accizele privind produsele accizabile care au fost
eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei în cauz�, restituite
sau remise de c�tre autorit��ile competente din statele membre unde
respectivele produse au fost eliberate pentru consum, în situa�iile prev�zute
de statele membre �i în conformitate cu condi�iile stabilite de statul membru
în cauz�, în scopul de a preveni orice form� posibil� de evaziune sau de
abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decât
cele prev�zute la art. 206^56 �i art. 206^58 - 206^60.  

 (2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod
accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele pl�tite
vor putea fi restituite în condi�iile prev�zute în normele metodologice.
    (3) Pentru b�uturile alcoolice �i produsele din tutun retrase de pe pia��,
dac� starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele
pl�tite pot fi restituite în condi�iile prev�zute în normele metodologice.
    (4) Acciza restituit� nu poate dep��i suma efectiv pl�tit�.

ART. 192^1     Restituiri de accize
    (1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod
accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele
pl�tite vor putea fi restituite în condi�iile prev�zute în norme.
(2) Pentru b�uturile alcoolice �i produsele din tutun retrase de pe
pia��, dac� starea sau vechimea acestora le face improprii
consumului, accizele pl�tite pot fi restituite în condi�iile prev�zute în
norme.
    (3) Acciza restituit� nu poate dep��i suma efectiv pl�tit�.

membru în care s-a comis neregula informeaz� în acest sens autorit��ile competente din statul membru în care au fost percepute accizele, care
restituie sau remit accizele în momentul furniz�rii probei perceperii accizelor în cel�lalt stat membru.
    (6) În sensul prezentului articol, neregul� înseamn� o situa�ie ap�rut� în cursul unei deplas�ri a produselor accizabile în regim suspensiv de
accize, diferit� de aceea prev�zut� la art. 206^7 alin. (5) �i (6), din cauza c�reia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse
accizabile nu s-a încheiat conform art. 206^30 alin. (7).
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ART. 206^44   Produse cu accize pl�tite, de�inute în scopuri comerciale în
România
    (1) F�r� a aduce atingere dispozi�iilor art. 206^47 alin. (1), în cazul în
care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un
stat membru sunt de�inute în scopuri comerciale în România pentru a fi
livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauz� sunt supuse
accizelor, iar accizele devin exigibile în România.
    (2) În sensul prezentului articol, de�inere în scopuri comerciale înseamn�
de�inerea de produse accizabile de c�tre o alt� persoan� decât o persoan�
fizic� sau de c�tre o persoan� fizic� în alte scopuri decât pentru uz propriu
�i transportarea de c�tre aceasta, în conformitate cu art. 206^43.

ART. 192^4     Produse cu accize pl�tite, utilizate în scopuri
comerciale în România
    (1) În cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost
eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt de�inute în scopuri
comerciale în România, acciza va fi perceput� în România.

    (2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele
decât nevoile proprii ale persoanelor fizice.
    (3) Acciza este datorat�, dup� caz, de c�tre comerciantul din
România sau de persoana care prime�te produsele pentru utilizare în
România.

    (2) Pentru a stabili dac� produsele accizabile prev�zute la alin. (1) sunt
destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea în vedere cel
pu�in urm�toarele cerin�e:
    a) statutul comercial al celui care de�ine produsele accizabile �i motivele
pentru care le de�ine;
    b) locul în care se afl� produsele accizabile sau, dac� este cazul, modul
de transport utilizat;
    c) orice document referitor la produsele accizabile;
    d) natura produselor accizabile;
    e) cantitatea de produse accizabile.
    (3) Produsele achizi�ionate de persoanele fizice se consider� a fi destinate
scopurilor comerciale, în condi�iile �i în cantit��ile prev�zute în normele
metodologice.
    (4) Produsele achizi�ionate �i transportate în cantit��i superioare limitelor
prev�zute în normele metodologice �i destinate consumului în România se
consider� a fi achizi�ionate în scopuri comerciale �i, în acest caz, se
datoreaz� acciza în România.
    (5) Acciza devine exigibil� în România �i pentru cantit��ile de uleiuri
minerale eliberate deja pentru consum într-un alt stat membru, dac� aceste
produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de
c�tre o persoan� fizic� sau în numele acesteia. În sensul acestui alineat,
mijloace de transport atipice înseamn� transportul de combustibil în alte
recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentru
combustibili �i transportul de produse lichide pentru înc�lzire în alte
recipiente decât în camioane-cistern� folosite în numele unor operatori
economici profesioni�ti.

    (2) Produsele achizi�ionate de persoane fizice se consider� a fi
destinate scopurilor comerciale, în condi�iile �i cantit��ile prev�zute
în norme.
    (3) Produsele achizi�ionate �i transportate în cantit��i superioare
limitelor prev�zute în norme �i destinate consumului în România se
consider� a fi achizi�ionate în scopuri comerciale �i, în acest caz, se
datoreaz� acciza în România.
    (4) Acciza devine exigibil� în România �i pentru cantit��ile de
produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru �i
transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind
modalit��i de transport atipic. Se consider� modalit��i de transport
atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele
autovehiculelor sau în canistre de rezerv� adecvate, precum �i
transportul de produse de înc�lzire lichide altfel decât în autocisterne
utilizate în numele comercian�ilor profesioni�ti.
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ART. 206^45     Deplasarea intracomunitar� a produselor cu accize pl�tite
    (1) În situa�ia prev�zut� la art. 206^44 alin. (1), produsele accizabile
circul� între România �i alt stat membru sau între alt stat membru �i
România, împreun� cu un document de înso�ire care con�ine datele
principale din documentul prev�zut la art. 206^31 alin. (1). Structura �i
con�inutul documentului de înso�ire sunt stabilite de Comisia European�.
    (2) Persoanele prev�zute la art. 206^44 alin. (4) trebuie s� îndeplineasc�
urm�toarele cerin�e:
    a) înaintea expedierii produselor, s� depun� o declara�ie la autoritatea
competent� teritorial� �i s� garanteze plata accizelor;
    b) s� pl�teasc� accizele în prima zi lucr�toare imediat urm�toare celei în
care s-au recep�ionat produsele;

   (3) Condi�iile de exigibilitate �i nivelul accizelor care urmeaz� s� fie
aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în
România .
    (4) Persoana pl�titoare de accize devenite exigibile este, în cazurile
prev�zute la alin. (1), persoana care efectueaz� livrarea sau de�ine produsele
destinate livr�rii sau c�reia îi sunt livrate produsele în România.
    (5) F�r� a aduce atingere dispozi�iilor art. 206^49, în cazul în care
produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat
membru se deplaseaz� în cadrul Comunit��ii în scopuri comerciale,
produsele în cauz� nu sunt considerate ca fiind de�inute în aceste scopuri
pân� în momentul în care ajung în România, cu condi�ia ca deplasarea s� se
realizeze pe baza formalit��ilor prev�zute la art. 206^45 alin. (1) �i (2).
    (6) Produsele accizabile de�inute la bordul unei nave sau al unei aeronave
care efectueaz� travers�ri sau zboruri între un alt stat membru �i România,
dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în momentul în care nava sau
aeronava se afl� pe teritoriul unuia dintre cele dou� state membre, nu sunt
considerate ca fiind de�inute în statul membru respectiv în scopuri
comerciale.
    (7) În cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru
consum în România �i care sunt livrate într-un alt stat membru,
comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea
sau de remiterea accizelor dac� autoritatea competent� constat� c� accizele
au devenit exigibile �i au fost percepute în acel stat membru, potrivit
prevederilor din normele metodologice.

    (4) Produsele prev�zute la alin. (1) circul� între statul membru în
care au fost deja eliberate în consum �i România, înso�ite de
documentul de înso�ire simplificat.
    (5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3)
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele cerin�e:
    a) înaintea expedierii produselor s� dea o declara�ie autorit��ilor
fiscale competente în leg�tur� cu locul unde urmeaz� s� fie primite
acestea �i s� garanteze plata accizelor;
    b) s� pl�teasc� accizele, potrivit prevederilor art. 193;
    c) s� se supun� oric�ror controale care s� permit� autorit��ii fiscale
competente confirmarea primirii efective a m�rfurilor �i plata
corespunz�toare a accizelor.
                     Nota: al.(5) a fost transpus la art. 206^45 al.(2)

    (6) În cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate
în consum în România �i care sunt livrate într-un alt stat membru,
comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea
accizelor pl�tite în România, conform art. 192^6.

ART. 192^6       Restituirea accizelor pentru produsele cu accize pl�tite
..............................
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ART. 206^47     Vânzarea la distan��
    (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat
membru, care sunt achizi�ionate de o persoan�, alta decât un antrepozitar
autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilit� în România, care nu exercit�
o activitate economic� independent�, �i care sunt expediate ori transportate
c�tre România, direct sau indirect, de c�tre vânz�tor ori în numele acestuia,
sunt supuse accizelor în România.
    (2) În cazul prev�zut la alin. (1), accizele devin exigibile în România în
momentul livr�rii produselor accizabile. Condi�iile de exigibilitate �i nivelul
accizelor care urmeaz� s� fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care
accizele devin exigibile. Accizele se pl�tesc în conformitate cu procedura
stabilit� în normele metodologice.
    (3) Persoana pl�titoare de accize în România este fie vânz�torul, fie un
reprezentant fiscal stabilit în România �i autorizat de autorit��ile competente
din România. Atunci când vânz�torul nu respect� dispozi�iile alin. (4) lit. a),
persoana pl�titoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
    (4) Vânz�torul sau reprezentantul fiscal trebuie s� îndeplineasc�
urm�toarele cerin�e:
    a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuie s� se înregistreze
�i s� garanteze plata accizelor în condi�iile stabilite �i la autoritatea
competent�, prev�zute în normele metodologice;

ART. 192^8      Vânzarea la distan��
    (1) Produsele supuse accizelor, cump�rate de c�tre persoane care
nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori
neînregistrat �i care sunt expediate sau transportate direct ori indirect
de c�tre vânz�tor sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în
statul membru de destina�ie. În în�elesul prezentului articol, statul
membru de destina�ie este statul membru în care sose�te trimiterea
sau transportul de produse accizabile.
    (2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum
într-un stat membru �i care sunt expediate sau transportate direct ori
indirect de c�tre vânz�tor sau în numele acestuia c�tre o persoan�
prev�zut� la alin. (1), stabilit� într-un alt stat membru, face ca acciza
s� fie datorat� pentru respectivele produse în statul membru de
destina�ie. În aceast� situa�ie, accizele pl�tite în statul membru de
provenien�� a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânz�torului, în
condi�iile stabilite prin norme.
    (3) Acciza statului membru de destina�ie va fi datorat� de vânz�tor
în momentul efectu�rii livr�rii.
    (4) Statul membru în care vânz�torul este stabilit trebuie s� se
asigure c� acesta este în m�sur� s� îndeplineasc� urm�toarele cerin�e:

ART. 206^46      Documentul de înso�ire
    (1) Documentul de înso�ire se întocme�te de c�tre furnizor în 3 exemplare
�i se utilizeaz� dup� cum urmeaz�:
    a) primul exemplar r�mâne la furnizor;
    b) exemplarele 2 �i 3 înso�esc produsele accizabile pe timpul
transportului pân� la primitor;
    c) exemplarul 2 r�mâne la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie s� fie restituit furnizorului, cu certificarea
recep�iei �i cu men�ionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor
accizabile în statul membru de destina�ie, dac� furnizorul solicit� în mod
expres acest lucru în scop de restituire de accize.
    (2) Modelul documentului de înso�ire va fi prev�zut în normele
metodologice.

ART. 192^5       Documentul de înso�ire simplificat
    (1) Documentul de înso�ire simplificat se întocme�te de c�tre
expeditor în 3 exemplare �i se utilizeaz� dup� cum urmeaz�:
    a) primul exemplar r�mâne la expeditor;
    b) exemplarele 2 �i 3 ale documentului de înso�ire simplificat
înso�esc produsele accizabile pe timpul transportului pân� la primitor;
    c) exemplarul 2 r�mâne la primitorul produselor;
    d) exemplarul 3 trebuie s� fie restituit expeditorului cu certificarea
recep�iei �i cu men�ionarea tratamentului fiscal ulterior al m�rfurilor
în statul membru de destina�ie, dac� furnizorul solicit� în mod expres
acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.
    (2) Modelul documentului de înso�ire simplificat va fi prev�zut în
norme.

    c) s� accepte orice control care s� permit� autorit��ii competente
teritoriale s� se asigure c� produsele accizabile au fost efectiv primite �i c�
accizele exigibile pentru acestea au fost pl�tite.
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ART. 206^49     Nereguli ap�rute pe parcursul deplas�rii produselor acciz.   
(1) Atunci când s-a comis o neregul� în cursul unei deplas�ri a produselor
accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art. 206^47 alin.
(1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru
consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul
membru în care s-a comis neregula.
    (2) Atunci când s-a constatat o neregul� în cursul unei deplas�ri a
produselor accizabile, în conformitate cu art. 206^44 alin. (1) sau cu art.

ART. 206^48     Distrugeri �i pierderi
    (1) În situa�iile prev�zute la art. 206^44 alin. (1) �i la art. 206^47 alin.
(1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor
accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în
care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura
produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de for�� major� sau ca o
consecin�� a autoriz�rii de c�tre autorit��ile competente din statul membru
în cauz�, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru.
    (2) Distrugerea total� sau pierderea iremediabil� a produselor accizabile
în cauz� va fi dovedit� într-un mod considerat satisf�c�tor de autorit��ile
competente din statul membru în care a avut loc distrugerea total� ori
pierderea iremediabil� sau din statul membru în care aceasta a fost
constatat�, în cazul în care nu este posibil s� se determine unde a avut loc.
Garan�ia depus� în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art. 206^47
alin. (4) lit. a) se va elibera.
    (3) Regulile �i condi�iile pe baza c�rora se determin� pierderile
men�ionate la alin. (1) sunt prev�zute în normele metodologice.

    b) s� pl�teasc� accizele la autoritatea competent� prev�zut� la lit. a), dup�
sosirea produselor accizabile;
    c) s� �in� eviden�e contabile ale livr�rilor de produse accizabile.
    (5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum în România, care
sunt achizi�ionate de o persoan�, alta decât un antrepozitar autorizat sau un
destinatar înregistrat, stabilit� în alt stat membru, care nu exercit� o
activitate economic� independent�, �i care sunt expediate ori transportate
c�tre acel stat membru, direct sau indirect, de c�tre vânz�tor ori în numele
acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele percepute în
România se restituie sau se remit, la solicitarea vânz�torului, dac�
vânz�torul ori reprezentantul s�u fiscal a urmat procedurile stabilite la alin.
(4), potrivit cerin�elor stabilite de autoritatea competent� din statul membru
de destina�ie.

    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile fixate de statul membru
de destina�ie înaintea expedierii produselor �i s� asigure plata
accizelor dup� sosirea produselor;
    b) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse.
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ART. 206^50     Declara�ii privind achizi�ii �i livr�ri intracomunitare
    Destinatarii înregistra�i �i reprezentan�ii fiscali au obliga�ia de a transmite
autorit��ii competente o situa�ie lunar� privind achizi�iile �i livr�rile de
produse accizabile, pân� la data de 15 inclusiv a lunii urm�toare celei la
care se refer� situa�ia, în condi�iile stabilite prin normele metodologice.

ART. 192^10       Declara�ii privind achizi�ii �i livr�ri intracomunitare
    Operatorii înregistra�i �i neînregistra�i, precum �i reprezentan�ii
fiscali au obliga�ia de a transmite autorit��ii fiscale competente o
situa�ie lunar� privind achizi�iile �i livr�rile de produse accizabile,

                                                  
                                          Nu sunt prevederi exprese ca art. distinct

Ref. reprezentant fiscal vezi art. 206^47    Vânzarea la distan��

ART. 192^9      Reprezentantul fiscal
    (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru,
antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.
    (2) Reprezentantul fiscal trebuie s� fie stabilit în România �i înregistrat la
autoritatea fiscal� competent�.
    (3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul �i în numele destinatarului, care nu
are calitatea de antrepozitar autorizat, s� respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor, în condi�iile stabilite de autorit��ile fiscale competente din statul
membru de destina�ie;
    b) s� pl�teasc� accizele la momentul recep�ion�rii m�rfurilor, conform procedurilor stabilite prin
norme;
    c) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse;
    d) s� indice autorit��ii fiscale competente locul în care sunt livrate m�rfurile.
    (4) Pentru situa�iile reglementate la art. 192^8, vânz�torul poate desemna un
reprezentant fiscal, în forma �i maniera prev�zute la alin. (2) �i (3).

206^47 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost
eliberate pentru consum �i nu este posibil s� se determine locul în care s-a
comis neregula, se consider� c� aceasta s-a comis în statul membru în care a
fost constatat�, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate
acestea, dac� statul membru în care s-a comis efectiv neregula este
identificat în termen de 3 ani de la data achizi�ion�rii produselor accizabile,
se aplic� dispozi�iile alin. (1).
    (3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora în
conformitate cu art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau cu art. 206^47 alin. (4) lit. a)
�i de orice persoan� care a participat la neregul�.
    (4) Autorit��ile competente din statul membru în care produsele
accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere,
accizele dup� perceperea acestora în statul membru în care a fost comis� ori
constatat� neregula. Autorit��ile competente din statul membru de destina�ie
elibereaz� garan�ia depus� în temeiul art. 206^45 alin. (2) lit. a) sau al art.
206^47 alin. (4) lit. a).
    (5) În sensul prezentului articol, neregul� înseamn� o situa�ie ap�rut� în
cursul unei deplas�ri a produselor accizabile în temeiul art. 206^44 alin. (1)
sau al art. 206^48 alin. (1), care nu face obiectul art. 206^47, din cauza
c�reia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse
accizabile nu s-a încheiat în mod corespunz�tor.
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SEC�IUNEA a 12-a       Obliga�iile pl�titorilor de accize 
    ART. 206^51      Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plat� a
accizelor este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care
accizele devin exigibile, cu excep�ia cazurilor pentru care prezentul capitol
prevede în mod expres alt termen de plat�.
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), 

în cazul furnizorilor autoriza�i de energie electric� sau de gaz natural,
termenul de plat� a accizelor este data de 25 a lunii urm�toare celei în care a
avut loc facturarea c�tre consumatorul final.
    (3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un
regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul pl��ii accizelor este
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import.
    (4) Prin derogare de la dispozi�iile alin. (1), livrarea produselor
energetice prev�zute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) - e) din antrepozite fiscale
se efectueaz� numai în momentul în care furnizorul de�ine documentul de
plat� care s� ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente
cantit��ii ce urmeaz� a fi facturat�. Cu ocazia depunerii declara�iei lunare de

SEC�IUNEA a 6-a     Obliga�iile pl�titorilor de accize
    ART. 193      Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plat� a
accizelor este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în
care acciza devine exigibil�.

    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), termenul de plat� a
accizelor este:
    a) în cazul operatorilor înregistra�i - ziua lucr�toare imediat
urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele accizabile;
    b) în cazul furnizorilor autoriza�i de energie electric� sau de gaz
natural - data de 25 a lunii urm�toare celei în care a avut loc
facturarea c�tre consumatorul final.
    (3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat
într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul pl��ii
accizelor este momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import.
ART. 221     Derogare pentru produse energetice
    Prin derogare de la dispozi�iile art. 193, livrarea produselor
energetice din antrepozitele fiscale se efectueaz� numai în momentul
în care cump�r�torul prezint� documentul de plat� care s� ateste

                                             Nu sunt prevederi

ART. 192^11     Registrul electronic de date
    (1) Autoritatea fiscal� competent� va lua m�suri pentru întocmirea unei baze de
date electronice care s� con�in� o list� a persoanelor autorizate ca antrepozitari �i
operatori înregistra�i, precum �i o list� a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale.
    (2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari �i operatori înregistra�i, precum �i
locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de c�tre autoritatea fiscal�
competent� un cod de accize, a c�rui configura�ie se va face conform prevederilor
din norme.
    (3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autorit��ii fiscale competente
din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica dac� o
persoan� sau un loc sunt autorizate sau înregistrate.
    (4) Autoritatea fiscal� competent� va lua m�suri pentru ca persoanelor implicate
în circula�ia intracomunitar� a produselor supuse accizelor s� li se permit� s� ob�in�
confirmarea informa�iilor de�inute.
    (5) Orice informa�ie comunicat�, indiferent în ce fel, este de natur� confiden�ial�,
este supus� obliga�iei secretului fiscal �i beneficiaz� de protec�ia aplicat�
informa�iilor similare, conform legisla�iei na�ionale a statului membru care o
prime�te.

pân� la data de 15 inclusiv a lunii urm�toare celei la care se refer�
situa�ia, în condi�iile stabilite prin norme.
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ART. 206^53      Documente fiscale
    Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt de�inute în
afara antrepozitului fiscal, originea trebuie s� fie dovedit� folosindu-se un
document care va fi stabilit prin normele metodologice.

ART. 195    Documente fiscale
    (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt
transportate sau de�inute în afara antrepozitului fiscal sau a unui
antrepozit vamal, originea trebuie s� fie dovedit� folosindu-se un
document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai
vechi de 5 zile. Aceast� prevedere nu este aplicabil� pentru produsele
accizabile transportate sau de�inute de c�tre alte persoane decât
comercian�ii, în m�sura în care aceste produse sunt ambalate în
pachete destinate vânz�rii cu am�nuntul.
    (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt înso�ite de un
document, astfel:

ART. 206^52      Depunerea declara�iilor de accize
    (1) Orice pl�titor de accize prev�zut la prezentul capitol are obliga�ia de a
depune lunar la autoritatea competent� o declara�ie de accize, indiferent
dac� se datoreaz� sau nu plata accizei pentru luna respectiv�.
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), destinatarul înregistrat care
prime�te doar ocazional produse accizabile are obliga�ia de a depune
declara�ia de accize pentru fiecare opera�iune în parte.
    (3) Declara�iile de accize se depun la autoritatea competent�, de c�tre
pl�titorii de accize, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei la
care se refer� declara�ia.
    (4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), orice persoan� aflat� în una
dintre situa�iile prev�zute la art. 206^7 alin. (7), (8) �i (9) are obliga�ia de a
depune imediat o declara�ie de accize la autoritatea competent�.
    (5) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), în situa�iile prev�zute la art.
206^7 alin. (1) lit. b) �i c) trebuie s� se depun� imediat o declara�ie de
accize la autoritatea fiscal� competent� �i, prin derogare de la art. 206^51,
acciza se pl�te�te în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care a fost
depus� declara�ia.

ART. 194     Depunerea declara�iilor de accize
    (1) Orice pl�titor de accize prev�zut la prezentul capitol are
obliga�ia de a depune lunar la autoritatea fiscal� competent� o
declara�ie de accize, indiferent dac� se datoreaz� sau nu plata accizei
pentru luna respectiv�.
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat
are obliga�ia de a depune declara�ia de accize pentru fiecare
opera�iune în parte.
    (3) Declara�iile de accize se depun la autoritatea fiscal� competent�
de c�tre pl�titorii de accize, pân� la data de 25 inclusiv a lunii
urm�toare celei la care se refer� declara�ia, cu excep�ia cazurilor
prev�zute la art. 189^1 �i la art. 192 alin. (9).
    (4) În situa�iile prev�zute la art. 166 alin. (1) lit. b) �i e), trebuie s�
se depun� imediat o declara�ie de accize la autoritatea fiscal�
competent� �i, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se
pl�te�te în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care a fost
depus� declara�ia.

accize se vor regulariza eventualele diferen�e dintre valoarea accizelor
virate la bugetul de stat de c�tre beneficiarii produselor, în numele
antrepozitului fiscal, �i valoarea accizelor aferente cantit��ilor de produse
energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.
    (5) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), orice persoan� aflat� în una
dintre situa�iile prev�zute la art. 206^7 alin. (7), (8) �i (9) are obliga�ia de a
pl�ti accizele în termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile.

virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantit��ii ce
urmeaz� a fi facturat�. Cu ocazia depunerii declara�iei lunare de
accize se vor regulariza eventualele diferen�e dintre valoarea
accizelor virate la bugetul de stat de c�tre beneficiarii produselor, în
numele antrepozitului fiscal, �i valoarea accizelor aferente
cantit��ilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în
decursul lunii precedente.
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ART. 206^55      Responsabilit��ile pl�titorilor de accize
    (1) Orice pl�titor de accize poart� r�spunderea pentru calcularea corect�
�i plata la termenul legal a accizelor c�tre bugetul de stat �i pentru
depunerea la termenul legal a declara�iilor de accize la autoritatea
competent�, conform prevederilor prezentului capitol �i celor ale legisla�iei
vamale în vigoare.
    (2) Antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie sunt obliga�i s� depun� la
autoritatea competent� o situa�ie care s� con�in� informa�ii cu privire la

ART. 197     Responsabilit��ile pl�titorilor de accize
    (1) Orice pl�titor de accize poart� r�spunderea pentru calcularea
corect� �i plata la termenul legal a accizelor c�tre bugetul de stat �i
pentru depunerea la termenul legal a declara�iilor de accize la
autoritatea fiscal� competent�, conform prevederilor prezentului titlu
�i celor ale legisla�iei vamale în vigoare.
    (2) Lunar, pân� la data de 15 a fiec�rei luni, pentru luna
precedent�, antrepozitarii autoriza�i pentru produc�ie sunt obliga�i s�

ART. 206^54      Garan�ii
    (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat �i expeditorul
înregistrat au obliga�ia depunerii la autoritatea competent� a unei garan�ii,
conform prevederilor din normele metodologice, care s� asigure plata
accizelor care pot deveni exigibile.
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), garan�ia poate fi depus� de
transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, în
comun, de dou� ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele
prev�zute la alin. (1), în cazurile �i în condi�iile stabilite prin normele
metodologice.
    (3) Garan�ia este valabil� pe întreg teritoriul Comunit��ii.
    (4) Tipul, modul de calcul, valoarea �i durata garan�iei vor fi prev�zute în
normele metodologice.
    (5) Valoarea garan�iei va fi analizat� periodic, pentru a reflecta orice
schimb�ri în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat, �i nu va fi
mai mic� decât nivelul minim prev�zut în normele metodologice.

ART. 198     Garan�ii
    (1) Antrepozitarul autorizat - dup� acceptarea condi�iilor de
autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul
neînregistrat �i reprezentantul fiscal au obliga�ia depunerii la
autoritatea fiscal� competent� a unei garan�ii, conform prevederilor
din norme, care s� asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

    (2) Tipul, modul de calcul, valoarea �i durata garan�iei vor fi
prev�zute în norme.
    (3) Valoarea garan�iei va fi analizat� periodic, pentru a reflecta
orice schimb�ri în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.

ART. 196     Eviden�e contabile
    Orice pl�titor de accize are obliga�ia de a �ine registre contabile
precise, conform legisla�iei în vigoare, care s� con�in� suficiente
informa�ii pentru ca autorit��ile fiscale s� poat� verifica respectarea
prevederilor din prezentul titlu.

    a) mi�carea produselor accizabile în regim suspensiv este înso�it�
de documentul administrativ de înso�ire;
    b) mi�carea produselor accizabile eliberate pentru consum este
înso�it� de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia
fiind precizat în norme;
    c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost pl�tit�, este
înso�it de factur� sau aviz de înso�ire, precum �i de documentul de
înso�ire simplificat, dup� caz.
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SEC�IUNEA a 13-a     Scutiri la plata accizelor
    ART. 206^56     Scutiri generale
    (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor dac� sunt destinate
utiliz�rii:
    a) în contextul rela�iilor diplomatice sau consulare;
    b) de c�tre organiza�iile interna�ionale recunoscute ca atare de autorit��ile
publice din România �i de c�tre membrii acestor organiza�ii, în limitele �i în
condi�iile stabilite prin conven�iile interna�ionale privind instituirea acestor
organiza�ii sau prin acordurile de sediu;
    c) de c�tre for�ele armate ale oric�rui stat parte la Tratatul Atlanticului de
Nord, altul decât România, pentru uzul for�elor armate în cauz�, pentru
personalul civil înso�itor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a
cantinelor acestora;
    d) de c�tre for�ele armate ale Regatului Unit sta�ionate în Cipru în temeiul
Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul
for�elor armate în cauz�, pentru personalul civil înso�itor sau pentru
aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
    e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ��ri ter�e sau cu
organiza�ii interna�ionale, cu condi�ia ca acordul în cauz� s� fie permis ori
autorizat în ceea ce prive�te scutirea de la plata taxei pe valoarea ad�ugat�.
    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la alin. (1)
vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) F�r� a aduce atingere prevederilor art. 206^31 alin. (1), produsele
accizabile care se deplaseaz� în regim suspensiv de accize c�tre un
destinatar în sensul alin. (1) sunt înso�ite de certificat de scutire.
    (4) Modelul �i con�inutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de
Comisia European�.

SEC�IUNEA a 7-a   Scutiri la plata accizelor
   ART. 199     Scutiri generale (1) Produsele accizabile sunt scutite
de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru:
    a) livrarea în contextul rela�iilor consulare sau diplomatice;
    b) organiza�iile interna�ionale, recunoscute ca atare de c�tre
autorit��ile publice ale României, �i membrii acestor organiza�ii, în
limitele �i în condi�iile stabilite prin conven�iile interna�ionale, care
pun bazele acestor organiza�ii, ori prin acorduri încheiate la nivel
statal sau guvernamental;
    c) for�ele armate apar�inând oric�rui stat parte la Tratatul
Atlanticului de Nord (NATO), cu excep�ia For�elor Armate ale
României, precum �i pentru personalul civil care le înso�e�te sau
pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;
    d) consumul aflat sub inciden�a unui acord încheiat cu ��ri
nemembre sau organiza�ii interna�ionale, cu condi�ia ca un astfel de
acord s� fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de tax� pe
valoarea ad�ugat�.
    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la
alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    (3) Accizele nu se aplic� pentru importul de produse accizabile
aflate în bagajul c�l�torilor �i al altor persoane fizice, cu domiciliul în
România sau în str�in�tate, în limitele �i în conformitate cu cerin�ele
prev�zute de norme.

produsele accizabile: stocul de materii prime �i produse finite la începutul
perioadei de raportare, achizi�iile de materii prime, cantitatea fabricat� în
cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite �i materii prime la
sfâr�itul perioadei de raportare �i cantitatea de produse livrate, la termenul
�i conform modelului prezentat în normele metodologice.
    (3) Antrepozitarii autoriza�i pentru depozitare sunt obliga�i s� depun� la
autoritatea competent� o situa�ie, care s� con�in� informa�ii cu privire la
stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achizi�iile �i
livr�rile de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse
finite la sfâr�itul perioadei de raportare, la termenul �i conform modelului
prezentat în normele metodologice.

depun� la autoritatea fiscal� competent� o situa�ie, care s� con�in�
informa�ii cu privire la stocul de materii prime �i produse finite la
începutul lunii, achizi�iile de materii prime, cantitatea fabricat� în
cursul lunii, stocul de produse finite �i materii prime la sfâr�itul lunii
de raportare �i cantitatea de produse livrate, conform modelului
prezentat în norme.
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ART. 206^58    Scutiri pentru alcool etilic �i alte produse alcoolice
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic �i alte produse
alcoolice prev�zute la art. 206^2 lit. a), atunci când sunt:
    a) complet denaturate, conform prescrip�iilor legale;
    b) denaturate �i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt
destinate consumului uman;
    c) utilizate pentru producerea o�etului cu codul NC 2209;
    d) utilizate pentru producerea de medicamente;
    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepar�rii de
alimente sau b�uturi nealcoolice ce au o concentra�ie ce nu dep��e�te 1,2%
în volum;

ART. 200      Scutiri pentru alcool etilic �i alte produse alcoolice
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic �i alte produse
alcoolice prev�zute la art. 162, atunci când sunt:
    a) complet denaturate, conform prescrip�iilor legale;
    b) denaturate �i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt
destinate consumului uman;
    c) utilizate pentru producerea o�etului cu codul NC 2209;
    d) utilizate pentru producerea de medicamente;
    e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate
prepar�rii de alimente sau b�uturi nealcoolice ce au o concentra�ie ce
nu dep��e�te 1,2% în volum;

ART. 206^57   Scutiri speciale
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de
magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al c�l�torilor care se
deplaseaz� pe cale aerian� sau maritim� c�tre un teritoriu ter� ori c�tre o �ar�
ter��.
    (2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la bordul unei
aeronave sau al unei nave pe parcursul c�l�toriei pe cale aerian� ori
maritim� c�tre un teritoriu ter� sau c�tre o �ar� ter��.
    (3) Regimul de scutire de la plata accizelor prev�zut la alin. (1) se aplic�
�i produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate în
România situate în afara incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate
în bagajul personal al c�l�torilor c�tre un teritoriu ter� ori c�tre o �ar� ter��.
    (4) În sensul prezentului articol, c�l�tor c�tre un teritoriu ter� sau c�tre o
�ar� ter�� înseamn� orice c�l�tor care de�ine un document de transport
pentru c�l�torie ori un alt document care face dovada destina�iei finale
situate pe un teritoriu ter� sau o �ar� ter��.

    (5) Procedura prev�zut� la art. 206^31 - 206^36 nu se aplic� deplas�rilor
intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize
destinate for�elor armate prev�zute la alin. (1) lit. c), dac� acestea sunt
reglementate de un regim care se întemeiaz� direct pe Tratatul Atlanticului
de Nord.
    (6) Prin excep�ie de la prevederile alin. (5), procedura prev�zut� la art.
206^31 - 206^36 se va aplica deplas�rilor de produse accizabile în regim
suspensiv de accize destinate for�elor armate prev�zute la alin. (1) lit. c)
care au loc exclusiv pe teritoriul na�ional sau în baza unui acord încheiat cu
un alt stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul na�ional �i
teritoriul acelui stat membru.
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ART. 206^60     Scutiri pentru produse energetice �i energie electric�
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:

     Idem

    ART. 201     Scutiri pentru produse energetice �i energie electric�
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele energetice livrate în vederea utiliz�rii drept
combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât avia�ia
turistic� în scop privat. Prin avia�ie turistic� în scop privat se în�elege
utilizarea unei aeronave de c�tre proprietarul s�u sau de c�tre persoana
fizic� ori juridic� ce o de�ine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte
scopuri decât cele comerciale �i, în special, altele decât transportul de
persoane ori de m�rfuri sau prest�ri de servicii cu titlu oneros ori pentru
nevoile autorit��ilor publice;
    b) produsele energetice livrate în vederea utiliz�rii drept
combustibil pentru motor pentru naviga�ia în apele comunitare �i
pentru naviga�ia pe c�ile navigabile interioare, inclusiv pentru
pescuit, altele decât pentru naviga�ia ambarca�iunilor private de
agrement. De asemenea, este scutit� de la plata accizelor �i
electricitatea produs� la bordul ambarca�iunilor. Prin ambarca�iune
privat� de agrement se în�elege orice ambarca�iune utilizat� de c�tre
proprietarul s�u sau de c�tre persoana fizic� ori juridic� ce o de�ine cu titlu
de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale �i, în

ART. 206^59       Scutiri pentru tutun prelucrat

    (1),    (2)  idem

ART. 200^1   Scutiri pentru tutun prelucrat
(1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este
destinat în exclusivitate testelor �tiin�ifice �i celor privind calitatea
produselor.
(2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la alin.
(1) vor fi reglementate prin norme.

    f) utilizate în scop medical în spitale �i farmacii;
    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru
producerea de alimente cu ori f�r� crem�, cu condi�ia ca în fiecare caz
concentra�ia de alcool s� nu dep��easc� 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de
produs ce intr� în compozi�ia ciocolatei �i 5 litri de alcool pur la 100 kg de
produs ce intr� în compozi�ia altor produse;
    h) utilizate în procedee de fabrica�ie, cu condi�ia ca produsul finit s� nu
con�in� alcool;
    i) utilizate ca e�antioane pentru analiz� sau ca teste necesare pentru
produc�ie ori în scopuri �tiin�ifice.
    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la alin. (1),
precum �i produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi
reglementate prin normele metodologice.

    f) utilizate în scop medical în spitale �i farmacii;
    g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru
producerea de alimente cu sau f�r� crem�, cu condi�ia ca în fiecare
caz concentra�ia de alcool s� nu dep��easc� 8,5 litri de alcool pur la
100 kg de produs ce intr� în compozi�ia ciocolatei �i 5 litri de alcool
pur la 100 kg de produs ce intr� în compozi�ia altor produse.
    h) *** Abrogat�
    i) *** Abrogat�
    j) *** Abrogat�
    k) *** Abrogat�
    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la
alin. (1), precum �i produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului
vor fi reglementate prin norme.
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special, altele decât transportul de persoane sau de m�rfuri ori prest�ri de
servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autorit��ilor publice;
    c) produsele energetice �i energia electric� utilizate pentru
produc�ia de energie electric�, precum �i energia electric� utilizat�
pentru men�inerea capacit��ii de a produce energie electric�;
    d) produsele energetice �i energia electric� utilizate pentru
produc�ia combinat� de energie electric� �i energie termic�;
    e) produsele energetice - gazul natural, c�rbunele �i combustibilii
solizi -, folosite de gospod�rii �i/sau de organiza�ii de caritate;
    f) combustibilii pentru motor utiliza�i în domeniul produc�iei,
dezvolt�rii, test�rii �i mentenan�ei aeronavelor �i vapoarelor;
    g) combustibilii pentru motor utiliza�i pentru opera�iunile de
dragare în cursurile de ap� navigabile �i în porturi;
    h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate
industriale în scop de reducere chimic�, ca aditiv la cocsul utilizat
drept combustibil principal;
    i) produsele energetice care intr� în România dintr-o �ar� ter��,
con�inute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat
utiliz�rii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum �i în
containere speciale �i destinate utiliz�rii pentru operarea, în timpul
transportului, a sistemelor ce echipeaz� acele containere;
    j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau
rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor
umanitar;
    k) orice produs energetic achizi�ionat direct de la operatori
economici produc�tori, importatori sau distribuitori, utilizat drept
combustibil pentru înc�lzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de
b�trâni, orfelinatelor �i altor institu�ii de asisten�� social�, institu�iilor
de înv���mânt �i l�ca�urilor de cult;
    l) produsele energetice, dac� astfel de produse sunt ob�inute din
unul sau mai multe dintre urm�toarele produse:
    - produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;
    - produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 �i de la 3824 90 80
la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;
    - produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 �i 2905 11 00, care
nu sunt de origine sintetic�;
    - produse ob�inute din biomase, inclusiv produse cuprinse în
codurile NC 4401 �i 4402;

40     



ART. 206^63      Proceduri de marcare

    (1) ,   (2) , (4)  idem

ART. 204           Proceduri de marcare
    (1) Marcarea produselor se efectueaz� prin timbre sau banderole.
    (2) Dimensiunea �i elementele ce vor fi inscrip�ionate pe marcaje
vor fi stabilite prin norme.

ART. 206^62     Responsabilitatea marc�rii
    Responsabilitatea marc�rii produselor accizabile revine antrepozitarilor
autoriza�i, destinatarilor înregistra�i, expeditorilor înregistra�i sau
importatorilor autoriza�i, potrivit preciz�rilor din normele metodologice.

    ART. 203      Responsabilitatea marc�rii
    Responsabilitatea marc�rii produselor accizabile revine
antrepozitarilor autoriza�i, operatorilor înregistra�i sau importatorilor
autoriza�i, potrivit preciz�rilor din norme.

SEC�IUNEA a 14-a      Marcarea produselor alcoolice �i a tutunului
prelucrat 
    ART. 206^61      Reguli generale

    (1) ,     (2) ,    (3)  idem

    SEC�IUNEA a 8-a      Marcarea produselor alcoolice �i tutunului
prelucrat
    ART. 202      Reguli generale
    (1) Prevederile prezentei sec�iuni se aplic� urm�toarelor produse
accizabile:
    a) produse intermediare �i alcool etilic, cu excep�iile prev�zute prin
norme;
    b) tutun prelucrat.
    (2) Nu este supus obliga�iei de marcare orice produs accizabil
scutit de la plata accizelor.
    (3) Produsele accizabile prev�zute la alin. (1) pot fi eliberate
pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dac�
acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sec�iuni.

    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la alin. (1)
vor fi reglementate prin normele metodologice.
    (3) Produsele energetice care con�in unul sau mai multe dintre produsele
enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaz� de un nivel redus al accizelor,
potrivit prevederilor din normele metodologice.

    m) energia electric� produs� din surse regenerabile de energie;
    n) energia electric� ob�inut� de acumulatori electrici, grupurile
electrogene mobile, instala�iile electrice amplasate pe vehicule de
orice fel, sursele sta�ionare de energie electric� în curent continuu,
instala�iile energetice amplasate în marea teritorial� care nu sunt
racordate la re�eaua electric� �i sursele electrice cu o putere activ�
instalat� sub 250 KW;
    o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru înc�lzire.
    (2) Modalitatea �i condi�iile de acordare a scutirilor prev�zute la
alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
    (3) Produsele energetice care con�in unul sau mai multe dintre
produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaz� de un nivel redus al
accizelor, potrivit prevederilor din norme.
    (4) Prevederile alin. (1) �i (3) vor înceta s� se aplice în cazul în care legea
comunitar� va impune conformarea cu obliga�iile de a plasa pe pia�� o
propor�ie minim� din produsele energetice la care se face referire la alin. (1)
lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.
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SEC�IUNEA a 15-a     Alte obliga�ii pentru operatorii economici cu
produse accizabile
    ART. 206^65     Confiscarea tutunului prelucrat
    (1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care reglementeaz�
modul �i condi�iile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privat� a statului, tutunurile prelucrate
confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privat� a statului se
predau de c�tre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere,
antrepozitarilor autoriza�i pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistra�i,

ART. 206      Confiscarea tutunului prelucrat
    (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementeaz�
modul �i condi�iile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau
intrate, potrivit legii, în proprietatea privat� a statului, tutunurile
prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privat�
a statului se predau de c�tre organul care a dispus confiscarea, pentru
distrugere, antrepozitarilor autoriza�i pentru produc�ia de tutun

ART. 206^64    Eliberarea marcajelor
    (1) Autoritatea competent� aprob� eliberarea marcajelor, potrivit
procedurii prev�zute în normele metodologice.
    (2) Eliberarea marcajelor se face c�tre:
    a) antrepozitarii autoriza�i pentru produsele accizabile prev�zute la art.
206^61;
    b) destinatarii înregistra�i care achizi�ioneaz� produsele accizabile
prev�zute la art. 206^61;
    c) expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat care import�
produsele accizabile prev�zute la art. 206^61. Autoriza�ia de importator se
acord� de c�tre autoritatea competent�, în condi�iile prev�zute în normele
metodologice.
    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea
competent� �i prin constituirea unei garan�ii în favoarea acestei autorit��i,
sub forma �i în maniera prev�zute în normele metodologice.

    (4) ,   (5)   idem

ART. 205    Eliberarea marcajelor
    (1) Autoritatea fiscal� competent� aprob� eliberarea marcajelor,
potrivit procedurii prev�zute în norme.
    (2) Eliberarea marcajelor se face c�tre:
    a) antrepozitarii autoriza�i pentru produsele accizabile prev�zute la
art. 202;
    b) operatorii înregistra�i care achizi�ioneaz� produsele accizabile
prev�zute la art. 202;
    c) persoanele care import� produsele accizabile prev�zute la art.
202, pe baza autoriza�iei de importator. Autoriza�ia de importator se
acord� de c�tre autoritatea fiscal� competent�, în condi�iile prev�zute
în norme.
    (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri �i a
unei garan�ii la autoritatea fiscal� competent�, sub forma �i în
maniera prev�zute în norme.
    (4) Eliberarea marcajelor se face de c�tre unitatea specializat�
pentru tip�rirea acestora, desemnat� de autoritatea fiscal�
competent�, potrivit prevederilor din norme.
    (5) Contravaloarea marcajelor se asigur� de la bugetul de stat, din
valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marc�rii,
conform prevederilor din norme.

    (3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul
înregistrat sau importatorul autorizat are obliga�ia s� asigure ca marcajele s�
fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil,
respectiv pe pachet, cutie ori sticl�, astfel încât deschiderea ambalajului s�
deterioreze marcajul.
    

    (3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul
autorizat are obliga�ia s� asigure ca marcajele s� fie aplicate la loc
vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe
pachet, cutie sau sticl�, astfel încât deschiderea ambalajului s�
deterioreze marcajul.
    (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate
sau altfel decât s-a prev�zut la alin. (2) �i (3) vor fi considerate ca
nemarcate.
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ART. 206^69     Condi�ii de distribu�ie �i comercializare

ART. 206^68     Procedura de import pentru produse energetice
    Efectuarea formalit��ilor vamale de import aferente benzinelor �i
motorinelor se face prin birourile vamale la frontier� stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.

ART. 206^67     Întârzieri la plata accizelor
    Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal
atrage suspendarea autoriza�iei de�inute de operatorul economic pl�titor de
accize pân� la plata sumelor restante.

ART. 244    Întârzieri la plata accizelor (se abroga cu 01.04.2009)
    Întârzierea la plat� a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul
legal atrage suspendarea autoriza�iei antrepozitarului �i închiderea
activit��ii acestuia pân� la plata sumelor restante.

ART. 206^66   Controlul
    (1) To�i operatorii economici cu produse accizabile sunt obliga�i s�
accepte orice control ce permite autorit��ii competente prev�zute în normele
metodologice s� se asigure de corectitudinea opera�iunilor cu produse
accizabile.
    (2) Autorit��ile competente vor lua m�suri de supraveghere fiscal� �i
control pentru asigurarea desf��ur�rii activit��ii autorizate în condi�iile legii.
Modalit��ile �i procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a
produc�iei, depozit�rii, circula�iei �i importului produselor supuse accizelor
armonizate vor fi stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�.

expeditorilor înregistra�i sau importatorilor autoriza�i de astfel de produse,
dup� cum urmeaz�:
    a) sortimentele care se reg�sesc în nomenclatorul de produse al
antrepozitarilor autoriza�i, al destinatarilor înregistra�i, al expeditorilor
înregistra�i sau al importatorilor autoriza�i se predau în totalitate acestora;
    b) sortimentele care nu se reg�sesc în nomenclatoarele prev�zute la lit. a)
se predau în custodie de c�tre organele care au procedat la confiscare
antrepozitarilor autoriza�i pentru produc�ia de tutun prelucrat a c�ror cot� de
pia�� reprezint� peste 5%.
    (2) Repartizarea fiec�rui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea
tutunului prelucrat de c�tre antrepozitarii autoriza�i, destinatarii înregistra�i,
expeditorii înregistra�i �i importatorii autoriza�i, precum �i procedura de
distrugere se efectueaz� conform prevederilor din normele metodologice.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, expeditor
înregistrat �i importator autorizat are obliga�ia s� asigure pe cheltuiala
proprie preluarea în custodie, transportul �i depozitarea cantit��ilor de
produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

prelucrat, operatorilor înregistra�i sau importatorilor de astfel de
produse, dup� cum urmeaz�:
    a) sortimentele care se reg�sesc în nomenclatorul de fabrica�ie al
antrepozitarilor autoriza�i, în nomenclatorul de achizi�ii al
operatorilor înregistra�i sau al importatorilor se predau în totalitate
acestora;
    b) sortimentele care nu se reg�sesc în nomenclatoarele prev�zute la
lit. a) se predau în custodie de c�tre organele care au procedat la
confiscare, antrepozitarilor autoriza�i pentru produc�ia de tutun
prelucrat, a c�ror cot� de pia�� reprezint� peste 5% .
    (2) Repartizarea fiec�rui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea
acestuia de c�tre antrepozitarii autoriza�i, operatorii înregistra�i �i
importatori, precum �i procedura de distrugere se efectueaz� conform
normelor.
    (3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat �i importator
are obliga�ia s� asigure pe cheltuial� proprie preluarea în custodie,
transportul �i depozitarea cantit��ilor de produse din lotul confiscat
care i-a fost repartizat.
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    (1) Comercializarea pe pia�a na�ional� a alcoolului sanitar în vrac este
interzis�.
    (2) Operatorii economici care doresc s� distribuie �i s� comercializeze
angro b�uturi alcoolice �i tutun prelucrat sunt obliga�i s� se înregistreze la
autoritatea competent� prev�zut� în normele metodologice �i s�
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:
    a) s� de�in� spa�ii de depozitare corespunz�toare, în proprietate, cu chirie,
contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    b) s� aib� înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasific�rii activit��ilor
din economia na�ional� - CAEN, aprobat� prin Hot�rârea Guvernului nr.
656/1997, cu modific�rile ulterioare, activitatea de comercializare �i
distribu�ie angro a b�uturilor alcoolice sau activitatea de comercializare �i
distribu�ie angro a produselor din tutun;
    c) s� se doteze cu mijloacele necesare depist�rii marcajelor false sau
contraf�cute, în cazul comercializ�rii de produse supuse marc�rii potrivit
prezentului capitol.
    (3) B�uturile alcoolice livrate de operatorii economici produc�tori c�tre
operatorii economici distribuitori sau comercian�i angro vor fi înso�ite �i de
o copie a certificatului de marc� al produc�torului, din care s� rezulte c�
marca îi apar�ine.
    (4) Operatorii economici care inten�ioneaz� s� comercializeze în sistem
angro produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant �i gaz
petrolier lichefiat - sunt obliga�i s� se înregistreze la autoritatea competent�
conform procedurii �i cu îndeplinirea condi�iilor stabilite prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.
    (5) Nu intr� sub inciden�a alin. (2) �i (4) antrepozitarii autoriza�i pentru
locurile autorizate ca antrepozite fiscale �i operatorii înregistra�i/destinatarii
înregistra�i.
    (6) Operatorii economici care inten�ioneaz� s� comercializeze în sistem
en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant �i gaz
petrolier lichefiat - sunt obliga�i s� se înregistreze la autoritatea fiscal�
teritorial�, conform procedurii �i cu îndeplinirea condi�iilor ce vor fi
stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�.
    (7) Desf��urarea activit��ii de comercializare de c�tre operatorii
economici prev�zu�i la alin. (4) �i (6), care nu respect� obliga�iile
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"   ART. 207    Sfera de aplicare    ART. 207      Sfera de aplicare
FORMA dupa 01.01.2010FORMA pana la 31.12.2009

ALTE PRODUSE ACCIZABILE

men�ionate la alin. (4) �i (6), constituie contraven�ie �i se sanc�ioneaz�
potrivit prevederilor Codului de procedur� fiscal�.
    (8) Operatorii economici distribuitori �i comercian�ii angro sau en detail
de b�uturi alcoolice, tutun prelucrat �i produse energetice r�spund pentru
provenien�a nelegal� a produselor de�inute.
    (9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în
alte loca�ii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vândute pentru
prelucrare în vederea ob�inerii de produse accizabile numai c�tre un
antrepozit fiscal de produc�ie ori pot fi supuse opera�iilor de ecologizare, în
condi�iile prev�zute de normele metodologice.
    (10) În cazul comercializ�rii �i transportului de tutun brut �i tutun par�ial
prelucrat trebuie îndeplinite urm�toarele cerin�e:
    a) operatorii economici care doresc s� comercializeze tutun brut sau tutun
par�ial prelucrat pot desf��ura aceast� activitate numai în baza unei
autoriza�ii eliberate în acest scop de c�tre autoritatea competent� teritorial�;
    b) tutunul brut sau tutunul par�ial prelucrat poate fi comercializat c�tre un
operator economic din România doar dac� acesta de�ine autoriza�ia
prev�zut� la lit. a) ori c�tre un antrepozitar autorizat din domeniul tutunului
prelucrat;
    c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun par�ial prelucrat pe teritoriul
României trebuie s� fie înso�it� de un document comercial, în care va fi
înscris num�rul autoriza�iei operatorului economic expeditor.
    (11) Atunci când nu se respect� una dintre prevederile alin. (10),
intervine exigibilitatea accizelor, suma de plat� fiind determinat� pe baza
accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
    (12) Procedura de eliberare a autoriza�iei prev�zute la alin. (10) lit. a) se
stabile�te prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare
Fiscal�."
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ART. 208     Nivelul �i calculul accizei
    (1) Nivelul accizelor pentru produsele prev�zute la art. 207 este prev�zut
în anexa nr. 2, care face parte integrant� din prezentul titlu.

(2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori �i cafea solubil�, accizele se datoreaz�
o singur� dat� �i se calculeaz� prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de
m�sur� asupra cantit��ilor intrate pe teritoriul României. Pentru
amestecurile cu cafea solubil� intrate pe teritoriul României, accizele se
datoreaz� �i se calculeaz� numai pentru cantitatea de cafea solubil�
con�inut� în amestecuri.

        Anexa 3 se abroga
- alin.(2)-(5) si (7) nu se mai aplica

ART. 208      Nivelul �i calculul accizei
    (1) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2011 pentru cafea verde,
cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori, �i pentru cafea solubil�
este prev�zut în anexa nr. 2, care face parte integrant� din prezentul
titlu.
(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori �i cafea solubil�, accizele se
datoreaz� o singur� dat� �i se calculeaz� prin aplicarea sumelor fixe
pe unitatea de m�sur� asupra cantit��ilor intrate pe teritoriul
României. Pentru amestecurile cu cafea solubil� intrate pe teritoriul
României, accizele se datoreaz� �i se calculeaz� numai pentru
cantitatea de cafea solubil� con�inut� în amestecuri.

    (2) Nivelul accizelor în perioada 2007 - 2010 pentru alte produse este prev�zut
în anexa nr. 3 care face parte integrant� din prezentul titlu.
    (3) Pentru iahturi �i alte nave �i ambarca�iuni cu sau f�r� motor pentru agrement,
nivelul accizelor poate fi între 0 �i 50% �i va fi stabilit diferen�iat pe baza criteriilor
prev�zute în norme.
    (4) Nu intr� sub inciden�a prevederilor alin. (3):

    Urm�toarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 �i 0901 12 00;
    b) cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00,
0901 22 00 �i 0901 90 90;
    c) cafea solubil�, inclusiv amestecuri cu cafea solubil�, cu codurile NC
2101 11 �i 2101 12.

- produsele de literele d)-j) nu se mai supun accizelor!

    Urm�toarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 �i 0901 12 00;
    b) cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901
21 00; 0901 22 00 �i 0901 90 90;
    c) cafea solubil�, inclusiv amestecuri cu cafea solubil�, cu codurile
NC 2101 11 �i 2101 12;
    d) confec�ii din bl�nuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90
�i 6506 92 00, cu excep�ia celor de iepure, oaie, capr�;
    e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21;
7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50
00 �i 9405 91;
    f) bijuterii din aur �i/sau din platin� cu codul NC 7113 19 00, cu excep�ia
verighetelor;
    g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 �i 3303 00 90;
    h) arme �i arme de vân�toare, altele decât cele de uz militar, cu codurile:
NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00, cu excep�iile prev�zute în lege;
    i) iahturi �i alte nave �i ambarca�iuni cu sau f�r� motor pentru agrement,
cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 �i 8903 99;
    j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor �i altor nave
�i ambarca�iuni pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91;
8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10 11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24;
8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 �i 8408 10 41.
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ART. 210     ScutiriART. 210    Scutiri
    (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
    a) produsele exportate direct de operatorii economici produc�tori sau prin
operatorii economici care î�i desf��oar� activitatea pe baz� de comision.

ART. 209     Pl�titori de accize
    (1) Pl�titori de accize pentru produsele prev�zute la art. 207 sunt
operatorii economici - persoane juridice, asocia�ii familiale �i persoane
fizice autorizate - care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar ori din afara
teritoriului comunitar astfel de produse.

    (2) Operatorii economici care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar
produsele prev�zute la art. 207, înainte de primirea produselor trebuie s� fie
înregistra�i la autoritatea competent�, în condi�iile prev�zute în normele
metodologice, �i s� respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile fixate de autoritatea
competent�;
    b) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse;
    c) s� prezinte produsele oricând li se cere aceasta de c�tre organele de
control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

ART. 209    Pl�titori de accize
    (1) Pl�titori de accize pentru produsele prev�zute la art. 207 sunt
operatorii economici - persoane juridice, asocia�ii familiale �i
persoane fizice autorizate - care produc sau care achizi�ioneaz� din
teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de
produse.
    (2) Pl�titori de accize sunt �i persoanele fizice care introduc în �ar�
produsele prev�zute la art. 207 lit. h), i) �i j).
    (3) Operatorii economici care achizi�ioneaz� din teritoriul
comunitar produsele prev�zute la art. 207, înainte de primirea
produselor, trebuie s� fie înregistra�i la autoritatea fiscal� competent�,
în condi�iile prev�zute în norme, �i s� respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile fixate de autoritatea
fiscal� competent�;
    b) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse;
    c) s� prezinte produsele oricând li se cere aceasta de c�tre organele
de control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

   

    a) b�rcile cu sau f�r� motor cu lungime mai mic� de 8 metri �i cu motor mai mic
de 25 CP;
    b) iahturile �i alte nave �i ambarca�iuni destinate utiliz�rii în sportul de
performan��, în condi�iile prev�zute în norme.
    (5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor �i altor nave
�i ambarca�iuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 �i 50% �i va fi
stabilit diferen�iat pe baza criteriilor prev�zute în norme.
     (7) În cazul produselor prev�zute la alin. (2), (3) �i (5), accizele preced taxa pe
valoarea ad�ugat� �i se calculeaz� o singur� dat� prin aplicarea cotelor procentuale
prev�zute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezint�:
    a) pentru produsele provenite din produc�ia intern� - pre�ul de livrare al
produc�torului, mai pu�in acciza;
    b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar - pre�urile de achizi�ie;
    c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar - valoarea în vam�,
stabilit� potrivit legii, la care se adaug� taxele vamale �i alte taxe speciale, dup�
caz.
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ART. 211    Exigibilitatea
    Momentul exigibilit��ii accizei intervine:

ART. 211    Exigibilitatea
    (1) Momentul exigibilit��ii accizei intervine:

    (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat �i
la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.
    (2) Operatorii economici care export� sau care livreaz� într-un alt stat
membru sortimente de cafea ob�inute din opera�iuni proprii de prelucrare a
cafelei achizi�ionate direct de c�tre ace�tia din alte state membre ori din
import pot solicita autorit��ilor fiscale competente, pe baz� de documente
justificative, restituirea accizelor virate la bugetul de stat, aferente
cantit��ilor de cafea utilizate ca materie prim� pentru cafeaua exportat� sau
livrat� în alt stat membru.
    (3) Beneficiaz� de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de
stat �i operatorii economici, pentru cantit��ile de cafea achizi�ionate direct
de c�tre ace�tia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt
livrate c�tre un alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.
    (4) Modalitatea de acordare a scutirilor prev�zute la alin. (1) - (3) va fi
reglementat� prin normele metodologice.

Beneficiaz� de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin
operatorii economici comisionari, de c�tre produc�torii care de�in în
proprietate utilajele �i instala�iile de produc�ie necesare pentru realizarea
acestor produse;
    b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor
legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se
acord� cu condi�ia depunerii de c�tre operatorul economic a unei garan�ii
egale cu valoarea accizelor aferente. Aceast� garan�ie va fi restituit�
operatorului economic numai cu condi�ia încheierii în termen a regimului
vamal acordat. Nu intr� sub inciden�a acestor prevederi bunurile prev�zute
la art. 208 alin. (3), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor
contracte de leasing ce se deruleaz� în condi�iile prev�zute de lege, în regim
vamal de tranzit, de admitere temporar� sau de import, pe durata
contractului de leasing;
    c) orice produs importat, provenit din dona�ii sau finan�at direct din
împrumuturi nerambursabile, precum �i din programe de cooperare
�tiin�ific� �i tehnic�, acordat institu�iilor de înv���mânt, s�n�tate �i cultur�,
ministerelor, altor organe ale administra�iei publice, structurilor patronale �i
sindicale reprezentative la nivel na�ional, asocia�iilor �i funda�iilor de
utilitate public�, de c�tre guverne str�ine, organisme interna�ionale �i
organiza�ii nonprofit �i de caritate;
    d) produsele livrate la rezerva de stat �i la rezerva de mobilizare,
pe perioada în care au acest regim.
    (2) Operatorii economici care export� sau care livreaz� într-un alt
stat membru sortimente de cafea ob�inute din opera�iuni proprii de
prelucrare a cafelei achizi�ionate direct de c�tre ace�tia din alte state
membre sau din import pot solicita autorit��ilor fiscale competente,
pe baz� de documente justificative, restituirea accizelor virate la
bugetul de stat, aferente cantit��ilor de cafea utilizate ca materie
prim� pentru cafeaua exportat� sau livrat� în alt stat membru.
Beneficiaz� de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de
stat �i operatorii economici, pentru cantit��ile de cafea achizi�ionate
direct de c�tre ace�tia dintr-un stat membru sau din import �i
returnate furnizorilor.
    (2^1) .....................................
    (3) Modalitatea de acordare a scutirilor prev�zute la alin. (1), (2) �i
(2^1) va fi reglementat� prin norme.
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ART. 214     Declara�iile de accizeART. 214    Declara�iile de accize

                                  Nu se mai prevede

ART. 213     Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
    (1) Operatorii economici pl�titori de accize, care au efectuat tranzac�ii cu
produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute,
distruse sau deteriorate, au obliga�ia ca, în termen de 30 de zile calendaristice din
momentul înregistr�rii pierderii, distrugerii sau deterior�rii, s� reconstituie, pe baza
eviden�elor contabile, accizele aferente acestor tranzac�ii.
    (2) În situa�ia nereconstituirii obliga�iilor fiscale de c�tre operatorul economic,
autoritatea fiscal� competent� va stabili suma acestora prin estimare, înmul�ind
num�rul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise
în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constat�rii
pierderii, distrugerii sau deterior�rii documentelor fiscale.

ART. 213     Plata accizelor la bugetul de stat
(intrucat cafeaua nu poate rezulta din productie interna, nu se prevede plata accizelor in
acest caz)

    (1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se
face în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate
produsele.
    (2) Pentru produsele provenite din opera�iuni de import, plata accizelor se
face la momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import.

ART. 212     Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Pentru produsele provenite din produc�ia intern�, accizele se pl�tesc la
bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care acciza
devine exigibil�.

    (2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul
comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucr�toare
imediat urm�toare celei în care au fost recep�ionate produsele sau la
momentul înregistr�rii declara�iei vamale de import, dup� caz.
    (3) ,    (4) .......

(intrucat cafeaua nu poate rezulta din productie interna, nu se prevede momentul
exigibilitatii in acest caz)

    a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul
recep�ion�rii acestora;
    b) pentru produsele importate, la data înregistr�rii declara�iei vamale de
import. 

ART. 212     Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate
    În cazul produselor provenite din opera�iuni de import efectuate de un
importator care de�ine autoriza�ie unic� pentru proceduri vamale
simplificate eliberat� de alt stat membru, acesta are obliga�ia de a depune la
autoritatea vamal� declara�ia de import pentru TVA �i accize. Exigibilitatea
accizei intervine la data înregistr�rii declara�iei de import pentru TVA �i
accize.

    a) pentru produsele din produc�ia intern�, la data efectu�rii livr�rii, la data
acord�rii produselor ca dividende sau ca plat� în natur�, la data la care au fost
consumate pentru reclam� �i publicitate �i, respectiv, la data înstr�in�rii ori
utiliz�rii în oricare alt scop decât comercializarea;
    b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul
recep�ion�rii acestora;
    c) pentru produsele importate, la data înregistr�rii declara�iei
vamale de import.
    (2) ,    (3) .....................
    (4) În cazul produselor provenite din opera�iuni de import efectuate
de un importator care de�ine autoriza�ie unic� pentru proceduri
vamale simplificate eliberat� de alt stat membru, acesta are obliga�ia
de a depune la autoritatea vamal� declara�ia de import pentru TVA �i
accize. Exigibilitatea accizei intervine la data înregistr�rii declara�iei
de import pentru TVA �i accize.
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ART. 218     Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    Valoarea în lei a accizelor �i a impozitului la �i�eiul din produc�ia intern�,
datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent
euro pe unitatea de m�sur�, se determin� prin transformarea sumelor
exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în
prima zi lucr�toare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene."

CAP. 4     Dispozi�ii comune
    ART. 218     Conversia în lei a sumelor exprimate în euro
    Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru
autoturisme/autovehicule �i a impozitului la �i�eiul din produc�ia
intern�, datorat� bugetului de stat, stabilit� potrivit prezentului titlu în
echivalent euro, pe unitatea de m�sur�, se determin� prin
transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului
de schimb valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din
anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CAP. 3     Impozitul la �i�eiul din produc�ia intern�

                                      Nu sunt modificari

CAP. 3     Impozitul la �i�eiul din produc�ia intern�
    ART. 215        Dispozi�ii generale
    (1) Pentru �i�eiul din produc�ia intern�, operatorii economici
autoriza�i, potrivit legii, datoreaz� bugetului de stat impozit în
momentul livr�rii.
    (2) Impozitul datorat pentru �i�ei este de 4 euro/ton�.
    (3) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea sumei fixe
prev�zute la alin. (2) asupra cantit��ilor livrate.
    (4) Momentul exigibilit��ii impozitului la �i�eiul din produc�ia
intern� intervine la data efectu�rii livr�rii.
ART. 216    Scutiri
    Sunt scutite de plata acestor impozite cantit��ile de �i�ei �i gaze
naturale din produc�ia intern�, exportate direct de agen�ii economici
produc�tori.
ART. 217     Declara�iile de impozit
    (1) Orice operator economic, pl�titor de impozit la �i�eiul din
produc�ia intern�, are obliga�ia de a depune la autoritatea fiscal�
competent� o declara�ie de impozit pentru fiecare lun�, indiferent
dac� se datoreaz� sau nu plata impozitului pentru luna respectiv�.
    (2) Declara�ia de impozit se depune la autoritatea fiscal�
competent� de c�tre operatorii economici pl�titori, pân� la data de 25
inclusiv a lunii urm�toare celei la care

    (1) Orice operator economic pl�titor de accize are obliga�ia de a depune
la autoritatea competent� o declara�ie de accize pentru fiecare lun�,
indiferent dac� se datoreaz� sau nu plata accizei pentru luna respectiv�.

    (2) Declara�iile de accize se depun la autoritatea competent� de c�tre
operatorii economici pl�titori pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare
celei la care se refer� declara�ia."

    (1) Orice operator economic pl�titor de accize are obliga�ia de a
depune la autoritatea fiscal� competent� o declara�ie de accize pentru
fiecare lun�, indiferent dac� se datoreaz� sau nu plata accizei pentru
luna respectiv�.
    (2) Declara�iile de accize se depun la autoritatea fiscal�
competent�, de c�tre operatorii economici pl�titori, pân� la data de 25
inclusiv a lunii urm�toare celei la care se refer� declara�ia.
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ART. 220^1     Regimul produselor accizabile de�inute de operatorii
economici care înregistreaz� obliga�ii fiscale restante

ART. 220^1     Regimul produselor accizabile de�inute de operatorii
economici care înregistreaz� obliga�ii fiscale restante

ART. 220      Decont�rile între operatorii economici
    (1) Decont�rile între operatorii economici pl�titori de accize �i operatorii
economici cump�r�tori de produse accizabile se vor face integral prin
unit��i bancare.
    (2) Nu intr� sub inciden�a prevederilor alin. (1):
    a) livr�rile de produse accizabile c�tre operatorii economici care
comercializeaz� astfel de produse în sistem en detail;
    b) livr�rile de produse accizabile, efectuate în cadrul sistemului de
compensare a obliga�iilor fa�� de bugetul de stat, aprobate prin acte
normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul
compens�rilor dac� actele normative speciale nu prev�d altfel sau dac� nu
se face dovada pl��ii accizelor la bugetul statului;
    c) livr�rile de produse accizabile, în cazul compens�rilor efectuate între
operatorii economici prin intermediul Institutului de Management �i
Informatic�, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele
reprezentând accizele nu pot face obiectul compens�rilor dac� nu se face
dovada pl��ii accizelor la bugetul de stat."

ART. 220        Decont�rile între operatorii economici
    (1) Decont�rile între operatorii economici, furnizori de produse
accizabile, �i operatorii economici, cump�r�tori ai acestor produse, se
vor face integral prin unit��i bancare.
    (2) Nu intr� sub inciden�a prevederilor alin. (1):
    a) livr�rile de produse supuse accizelor c�tre operatorii economici
care comercializeaz� astfel de produse în sistem en detail;
    b) livr�rile de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul
sistemului de compensare a obliga�iilor fa�� de bugetul de stat,
aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele
nu pot face obiectul compens�rilor, dac� actele normative speciale nu
prev�d altfel;
    c) compens�rile efectuate între operatorii economici prin
intermediul Institutului de Management �i Informatic�, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând
accizele nu pot face obiectul compens�rilor.

ART. 219     Obliga�iile pl�titorilor

                               Nu sunt modificari

ART. 219     Obliga�iile pl�titorilor
    (1) Operatorii economici pl�titori de accize �i de impozit la �i�eiul
din produc�ia intern� sunt obliga�i s� se înregistreze la autoritatea
fiscal� competent�, conform dispozi�iilor legale în materie.
    (2) Operatorii economici au obliga�ia s� calculeze accizele �i
impozitul la �i�eiul din produc�ia intern�, dup� caz, s� le eviden�ieze
distinct în factur� �i s� le verse la bugetul de stat la termenele
stabilite, fiind r�spunz�tori pentru exactitatea calculului �i v�rsarea
integral� a sumelor datorate.
    (3) Pl�titorii au obliga�ia s� �in� eviden�a accizelor �i a impozitului
la �i�eiul din produc�ia intern�, dup� caz, conform prevederilor din
norme, �i s� depun� anual deconturile privind accizele �i impozitul la
�i�eiul din produc�ia intern�, conform dispozi�iilor legale privind
obliga�iile de plat�, la bugetul de stat, pân� la data de 30 aprilie a
anului urm�tor celui de raportare.
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               ART. 244^1     Alte m�suri        se abroga cu 1 aprilie 2010
        (1) Agen�ii economici care doresc s� distribuie �i s�
comercializeze angro b�uturi alcoolice �i produse din tutun sunt

  Art. 244 s-a preluat la art. 206^67     Întârzieri la plata accizelorART. 244   Intarzieri la plata accizelor (se abroga cu 01.04.2010)   

                         A se vedea Sectiunea a 9-a   
Deplasarea �i primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv
de accize      (art. 206^30 - 206^41)

TITLUL VIII     M�suri speciale privind supravegherea
produc�iei, importului �i circula�iei unor produse accizabile
Art. 222 - 237, art. 239 - 242 se abroga cu 1 aprilie 2010  
....................................

                        CAP. 5    Dispozi�ii tranzitorii �i derog�ri

                                          Nu sunt modificari

    CAP. 5    Dispozi�ii tranzitorii �i derog�ri
    ART. 220^2    Acciza minim� pentru �igarete
    Acciza minim� pentru �igarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006,
stabilit� potrivit prevederilor art. 177, se va aplica pân� la data de 15
ianuarie 2007.
    ART. 221      Derogare pentru produse energetice
    Prin derogare de la dispozi�iile art. 193, livrarea produselor energetice din
antrepozitele fiscale se efectueaz� numai în momentul în care cump�r�torul
prezint� documentul de plat� care s� ateste virarea la bugetul de stat a
valorii accizelor aferente cantit��ii ce urmeaz� a fi facturat�. Cu ocazia
depunerii declara�iei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferen�e
dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de c�tre beneficiarii
produselor, în numele antrepozitului fiscal, �i valoarea accizelor aferente
cantit��ilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii
precedente.
    ART. 221^1      Derogare pentru autoturisme
    Prin derogare de la prevederile art. 214^2, pentru autoturismele �i alte
bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de
leasing, ini�iate înainte de data intr�rii în vigoare a prevederilor prezentului
titlu, �i a c�ror încheiere se va realiza dup� aceast� dat�, se vor datora
bugetului de stat sumele calculate în func�ie de nivelul accizelor în vigoare
la momentul ini�ierii contractului de leasing.
    ART. 221^2      Directive transpuse    ............................

                                       Nu sunt modificari
    (1) Produsele accizabile de�inute de operatorii economici care
înregistreaz� obliga�ii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul
procedurii de executare silit� de organele competente, potrivit legii.
    (2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare,
potrivit alin. (1), trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute de lege,
dup� caz.
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4,2688 = Valoarea în lei a accizelor pentru anul 2010  calculata pe baza cursului de schimb valutar  stabilit în prima zi lucr�toare a lunii
octombrie din anul precedent (2009), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 02.10.2009

       - distributia  �i si comercializarea angro de b�uturi alcoolice
�i produse din tutun, 
     - comercializarea în sistem en detail si angro de produse
energetice prev�zute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e),

           sunt  prevazute la art. 206^69 Condi�ii de distribu�ie �i
comercializare

obliga�i ca pân� la data de 31 martie 2005 s� se înregistreze la
autoritatea fiscal� teritorial� �i s� îndeplineasc� urm�toarele
condi�ii:..
A se vedea si OMFP 334/2005  ref. ATESTAT ANGRO
    (4) Operatorii economici care inten�ioneaz� s� comercializeze în
sistem en detail produse energetice prev�zute la art. 175 alin. (3) lit.
a) - e), sunt obliga�i s� se înregistreze la autoritatea fiscal� teritorial�,
conform procedurii �i cu îndeplinirea condi�iilor ce vor fi stabilite
prin ordin al pre�edintelui ANAF.
    (5) Operatorii economici care desf��oar� activitatea de
comercializare în sistem en detail de produse energetice prev�zute la
art. 175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obliga�i s� îndeplineasc� procedura �i
condi�iile stabilite prin ordin al pre�edintelui ANAF prev�zut la alin.
(4), în termen de 90 de zile de la data public�rii ordinului în
Monitorul Oficial al României, Partea I.    ......................
    (8) Operatorii economici care inten�ioneaz� s� comercializeze în
sistem angro produse energetice prev�zute la art. 175 alin. (3) lit. a) -
e) sunt obliga�i s� se înregistreze la autoritatea fiscal� teritorial�
conform procedurii �i cu îndeplinirea condi�iilor ce vor fi stabilite
prin ordin al pre�edintelui ANAF.
   (9) Operatorii economici care desf��oar� activitatea de
comercializare în sistem angro de produse energetice prev�zute la art.
175 alin. (3) lit. a) - e) sunt obliga�i s� îndeplineasc� procedura �i
condi�iile stabilite prin ordinul pre�edintelui ANAF prev�zut la alin.
(8), în termen de 90 de zile de la data public�rii acestuia în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
    (10) Nu intr� sub inciden�a alin. (8) �i (9) antrepozitarii autoriza�i
�i operatorii înregistra�i pentru produse energetice.    
.............................
A se vedea si  OPANAF 1378/ 2009 pentru aprobarea Procedurii �i
condi�iilor de înregistrare a operatorilor economici care
comercializeaz� în sistem angro sau en detail produsele energetice
prev�zute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 

Material introdus la data de 02.12.2009
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