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CODULUI FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VII - ACCIZE I ALTE TAXE SPECIALE
URMARE MODIFIC RILOR aduse de OG nr. 15/2012*
.................. 1 iulie 2
FORMA CODULUI FISCAL
f r modific rile aduse de OG 15/2012
SEC IUNEA a 2-a Alcool i b uturi alcoolice
ART. 20610 Bere
.................

FORMA CODULUI FISCAL
cu modific rile aduse de OG 15/2012
Art. 20610, dup alin.(3) se introduce alin. (31):

ART. I
poz.
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(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
1
economic produc tor de bere; utilizeaz instala ii fizice distincte de cele ale (3 ) Antrepozitarul autorizat care produce i alte b uturi alcoolice decât bere nu
altor fabrici de bere; folosesc spa ii de produc ie diferite de cele ale oric rui poate beneficia de acciza specific redus prev zut la alin. (2)
alt operator economic produc tor de bere i nu func ioneaz sub licen a de - se aplic cu 1 ianuarie 2013
produs a altui operator economic produc tor de bere.

Art. 20616 alin. (2), dup lit. h) se introduce lit. i):
SEC IUNEA a 4-a Produse energetice
ART. 20616 Produse energetice
(2) Intr sub inciden a prevederilor sec iunilor a 7-a i a 9-a doar
i) produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 i 3811 90 00
urm toarele produse energetice:
- se aplic cu 1 ianuarie 2013
.........................................
SEC IUNEA a 7-a

Regimul de antrepozitare

Art. 20621, dup alin.(3) se introduce alin. (31):
1
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ART. 20621 Reguli generale
(1) Produc ia i transformarea produselor accizabile trebuie realizate
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 (31) Micii produc tori de vinuri lini tite prev zu i la alin. (3) lit. b) au obliga ia
de a se înregistra la autoritatea competent , potrivit prevederilor din normele
medie mai pu in de 1.000 hl de vin pe an;
metodologice
c) energia electric , gazul natural, c rbunele i cocsul.
- se aplic cu 1 ianuarie 2013
Art. 20623, dup alin.(1) se introduce alin. (11):
ART. 20623 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
(11) Prin excep ie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat
suspensiv de accize;
pentru produc ia i îmbutelierea produsului bere poate utiliza instala iile de
....................................
îmbuteliere a acestui produs i pentru îmbutelierea b uturilor r coritoare i a
apei plate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
- se aplic cu 1 septembrie 2012
Art. 2213 alin.(2), dup lit. w) se introduce lit. x):
CAPITOLUL VI Contraven ii i sanc iuni
ART. 2213 Contraven ii i sanc iuni
(2) Urm toarele fapte constituie contraven ii:
x) producerea de vinuri lini tite, sub limita de 1.000 hl de vinuri lini tite pe
...................................
an, f r înregistrarea la autoritatea vamal teritorial .
- se aplic cu 1 ianuarie 2013

*OG nr. 15/2012 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012
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