
MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
DIRECȚIA COLECTARE

Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgență 85 din 2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările
aduse de OUG 85/2022

Prevederile Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările
aduse de OUG 85/2022

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), f), i), j), k) şi l) se aplică până
la data de 30 iunie 2022 inclusiv.

La articolul 331, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(6) Prevederile alin. (2) lit. c) - f) şi i) - l) se aplică până la data
de 31 decembrie 2026 inclusiv."
La articolul 351, după alineatul (11) se introduce un nou alineat,
alineatul (12), cu următorul cuprins:

"(12) Se încadrează la poziţiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 sau 3.2.1 din
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu băuturile
fermentate cu o concentraţie alcoolică pe volum de sub 8,5% vol."
La articolul 450, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie
contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. k) se fac şi
de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de
către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră
Române, de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei
Române şi de poliţiştii locali."

h) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal
sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile

La articolul 452 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"h) deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării,



supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau
marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000
ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de
3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri,
băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300
litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;

potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în
antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător
ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de
foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de
fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase
peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi
fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;".
La articolul 452 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă
literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"h1) săvârşirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic
a faptelor prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k), dacă prin cumulare
se depăşesc limitele cantitative prevăzute la lit. h);".

b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e)
şi h) - k);

c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c),
d) şi l).

La articolul 452 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

"b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e)
şi i) - k);

c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c),
d), h), h1) şi l)."

*Ordonanța de urgență 85 din 17 iunie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal
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