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         MODIFIC�RI aduse de HG nr. 613/2013 NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A CODULUI FISCAL                 
   TABEL COMPARATIV   pentru   NORMELE METODOLOGICE la TITLUL VII - ACCIZE �i ALTE TAXE SPECIALE

Noile prevederi se aplic� începând cu data de 22 august 2013 cu anumite excep�ii care au fost men�ionate în dreptul fiec�rui articol

1.Punctul 30^1 se modific�:

    "Codul fiscal    Nivelul �i calculul accizelor
    ART. 208
    (1) Nivelul accizelor pentru produsele prev�zute la art. 207 este
prev�zut în anexa nr. 2, care face parte integrant� din prezentul titlu.

    Norme metodologice
    30^1. 
(1) În scopul determin�rii categoriei valorice în care se încadreaz�
produsele accizabile prev�zute la nr. crt. 7, 9 �i 10 din anexa nr. 2 la
titlul VII din Codul fiscal, provenite din produc�ia intern� sau din
achizi�ii intracomunitare �i al c�ror pre� de vânzare este exprimat în alt�
moned� decât euro, conversia în euro se realizeaz� 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.
    (2) În scopul determin�rii categoriei valorice în care se încadreaz�
produsele accizabile prev�zute la nr. crt. 7, 9 �i 10 din anexa nr. 2 la
titlul VII din Codul fiscal, provenite din opera�iuni de import �i al c�ror
pre� de vânzare este exprimat în alt� moned� decât euro, cursul de

Codul fiscal:    Nivelul �i calculul accizei
    ART. 208
    [...]
    (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):
    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.
Norme metodologice:
    30^1.
 (1) Accizele pentru iahturi �i alte nave �i ambarca�iuni cu sau f�r� motor
pentru agrement sunt:
.......................
................................ 
(2) Accizele pentru motoarele cu capacitatea de peste 25 CP destinate
iahturilor �i altor nave �i ambarca�iuni pentru agrement sunt:
.........................
........................... 
(3) Intr� sub inciden�a accizelor �i b�rcile echipate cu motor care nu
îndeplinesc una dintre condi�iile prev�zute la art. 208 alin. (4) lit. a) din

ART. I
poz.

FORMA NORMELOR METODOLOGICE
cu modific�rile aduse de HG 613/2013

FORMA NORMELOR METODOLOGICE
f�r� modific�rile aduse de HG 613/2013
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La punctul 30^2, alineatul (1) se modific�:

    "30^2. (1) Operatorii economici pot achizi�iona din alte state membre
ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prev�zute
la art. 207 din Codul fiscal cu condi�ia de�inerii unei autoriza�ii pentru
achizi�ii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea fiscal�
competent�. Nu se supun acestor cerin�e operatorii economici care
achizi�ioneaz� astfel de produse pentru uzul propriu ori produse de
natura celor prev�zute la art. 207 lit. d) �i e) din Codul fiscal."                  
   în vigoare la data de 1 septembrie 2013

Norme metodologice:

    30^2. (1) Operatorul economic - persoan� fizic� sau juridic�
autorizat� -, în exercitarea activit��ii acestuia, poate achizi�iona din alte
state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura
celor prev�zute la art. 207 lit. a) - c) din Codul fiscal, cu condi�ia
de�inerii unei autoriza�ii pentru achizi�ii intracomunitare de astfel de
produse emise de autoritatea vamal� teritorial�.

2Punctul 30^1.1*) se abrog�.
------------
    *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 22 august
2013, num�rul acestui punct era indicat, în mod eronat, ca fiind 30^I.1.

Norme metodologice:
    30^1.1. (1) Pentru produsele din produc�ia intern�, baza de impozitare
este reprezentat� de pre�ul de livrare, respectiv pre�ul de vânzare al
produselor practicat de produc�tor, mai pu�in acciza.
    (2) În cazul produselor supuse accizelor nearmonizate pentru care
acciza este stabilit� în cot� procentual�, provenite din achizi�ii
intracomunitare, transformarea în lei a pre�urilor de achizi�ie exprimate
în diverse valute - ca baz� de impozitare pentru accize - se efectueaz� la
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na�ional� a României,
utilizat la înregistrarea în contabilitate, �i anume cursul de schimb valabil
la data recep�iei produselor achizi�ionate.

schimb valutar se stabile�te conform prevederilor comunitare care
reglementeaz� calculul valorii în vam�.
    (3) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa
nr. 2 la titlul VII "Accize �i alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente
nr. crt. 7 �i 9, se stabilesc la nivel de euro, f�r� subdiviziuni, prin
reducere atunci când frac�iunile în eurocen�i sunt mai mici de 50 de
eurocen�i �i prin majorare atunci când frac�iunile în eurocen�i sunt mai
mari sau egale cu 50 de eurocen�i.
    (4) Valorile unitare exprimate în euro, înscrise în coloana 1 din anexa
nr. 2 la titlul VII "Accize �i alte taxe speciale" din Codul fiscal aferente
nr. crt. 10, se stabilesc la nivel de dou� zecimale, prin reducere atunci
când a treia zecimal� este mai mic� decât 5 �i prin majorare atunci când
a treia zecimal� este mai mare sau egal� cu 5."                                           
                                                  în vigoare la data de 1 septembrie 2013

Codul fiscal. Acciza se va calcula prin aplicarea cotei legale aferente
motorului asupra valorii integrale de achizi�ie înscris� în factur�, iar
suma astfel rezultat� se va reduce cu 50%.
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44. La punctul 73, alineatele (2) - (7) se abrog�.Norme metodologice:
    73. (1) ......................
    (2) Nu se consider� eliberare pentru consum distrugerea total� sau
pierderea iremediabil� de produse accizabile, dac� acestea intervin în
timpul în care se afl� într-un regim suspensiv de accize �i dac�:
    a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorit�
v�rs�rii, spargerii, incendierii, contamin�rii, inunda�iilor sau altor cazuri
de for�� major�;
    b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorit�
evapor�rii sau altor cauze care reprezint� rezultatul natural al producerii,
de�inerii sau deplas�rii produsului;
    c) este ca urmare a autoriz�rii de c�tre autoritatea vamal� teritorial�.
    (3) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situa�iile prev�zute
la alin. (2) nu se datoreaz� accize, atunci când sunt îndeplinite
urm�toarele condi�ii:
    a) se prezint� imediat autorit��ii vamale teritoriale dovezi suficiente
despre evenimentul produs, precum �i informa�ii precise cu privire la
cantitatea de produs care nu este disponibil� pentru a fi folosit� în
România, în cazul prev�zut la alin. (2) lit. a);
    b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea distrugerii
totale sau a pierderii iremediabile;
    c) se încadreaz�, în cazul de la alin. (2) lit. b), în limitele prev�zute în
normele tehnice ale utilajelor �i instala�iilor sau în coeficien�ii maximi de
pierderi specifice activit��ilor de depozitare, manipulare, distribu�ie �i
transport prev�zu�i în studiile realizate de persoane juridice abilitate la
solicitarea antrepozitarului interesat; �i
    d) sunt eviden�iate �i înregistrate în contabilitate.
    (4) În situa�ia prev�zut� la alin. (3) lit. c) responsabilitatea fa�� de
corectitudinea coeficien�ilor maximi de pierderi revine persoanei juridice
abilitate s� efectueze studiile respective.
    (5) Antrepozitarii autoriza�i au obliga�ia ca o copie a studiilor
prev�zute la alin. (3) lit. c) s� fie depus� la autoritatea vamal� teritorial�
în vederea înregistr�rii �i p�str�rii de c�tre aceast� autoritate, iar în cazul
produselor energetice studiile vor purta �i viza Ministerului Economiei,
Comer�ului �i Mediului de Afaceri.
    (6) Condi�iile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a
produselor accizabile care nu au fost eliberate în consum, atunci când se
datoreaz� unor cauze fortuite sau de for�� major� ori atunci când
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5Punctul 76 modific�:
    "Codul fiscal
    Bere
    ART. 206^10
    [...]

    (2) Pentru berea produs� de micii produc�tori independen�i, cu o
produc�ie ce 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.
    (3^1) Antrepozitarul autorizat care produce �i alte b�uturi alcoolice
decât bere nu poate beneficia de acciza specific� redus� prev�zut� la
alin. (2).
    (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic produc�tor de bere are obliga�ia
de a depune la autoritatea competent�, pân� la data de 15 ianuarie a
fiec�rui an, o declara�ie pe propria r�spundere privind produc�ia pe anul
în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Codul fiscal:    SEC�IUNEA a 2-a     Alcool �i b�uturi alcoolice
    Bere
    ART. 206^10
    (1) În în�elesul prezentului capitol, 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 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.
    (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic produc�tor de bere are obliga�ia
de a depune la autoritatea 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, potrivit prevederilor din normele
metodologice.

produsele nu mai îndeplinesc condi�iile de comercializare, se stabilesc
prin ordin al ministrului finan�elor publice.
    (7) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat
pentru produc�ia �i/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele
diferite de accize, acciza aferent� pierderilor, atunci când acestea nu se
încadreaz� în una dintre situa�iile prev�zute la alin. (2) �i când pierderile
respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se
calculeaz� cu cota cea mai mare practicat� în antrepozitul fiscal
respectiv.
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Norme metodologice
   
 76. (1) Pentru a beneficia de acciza redus� în România, operatorul
economic care elibereaz� pentru consum berea provenit� de la un mic
produc�tor de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie s�
prezinte un document certificat de autoritatea competent� din acel stat
membru din care s� rezulte statutul de mic produc�tor de bere al
partenerului extern. Documentul trebuie s� cuprind� cel pu�in denumirea
�i codul de acciz� al antrepozitarului autorizat ca mic produc�tor de
bere.
    (2) Declara�ia prev�zut� la art. 206^10 alin. (4) din Codul fiscal
trebuie s� cuprind� informa�ii privind nivelul produc�iei din anul
precedent, precum �i nivelul de produc�ie estimat a fi realizat în anul în
curs. Antrepozitarul autorizat beneficiaz� de nivelul redus de acciz� în
condi�iile în care nivelul estimat nu dep��e�te 200.000 hl/an �i dac� sunt
îndeplinite condi�iile de la art. 206^10 alin. (3) �i (3^1) din Codul fiscal.
    (3) Antrepozitarul autorizat ca mic produc�tor de bere care realizeaz�
în cursul unui an calendaristic o produc�ie mai mare de 200.000 hl
notific� acest eveniment autorit��ii fiscale competente, în termen de 5
zile de la data dep��irii acestui nivel. În acest caz, antrepozitarul are
obliga�ia de a calcula �i de a v�rsa la bugetul de stat accizele în
cuantumul corespunz�tor noului nivel de produc�ie, inclusiv diferen�a
dintre acciza standard �i nivelul redus pentru produsele deja eliberate
pentru consum în anul respectiv.
    (4) Antrepozitarul autorizat ca produc�tor de bere care realizeaz� o
produc�ie sub 200.000 hl/an beneficiaz� de nivelul redus de acciz�
numai dac� îndepline�te condi�iile prev�zute la art. 206^10 alin. (3) �i
(3^1) din Codul fiscal.
    (5) Antrepozitarul autorizat prev�zut la alin. (4) solicit� restituirea
diferen�ei dintre acciza standard �i nivelul redus începând cu data de 1
ianuarie a anului imediat urm�tor celui în care s-a înregistrat o produc�ie
mai mic� de 200.000 hl de bere.
    (6) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal� competent� �i
este înso�it� de documente justificative din care s� rezulte dreptul
solicitantului de a beneficia de restituirea de accize.
    (7) Autoritatea fiscal� competent� verific� realitatea �i exactitatea
informa�iilor �i a documentelor depuse de c�tre solicitant.

    (5) 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�.
   Norme metodologice:
    76. (1) Pentru a beneficia de acciz� redus� în România, micul
produc�tor de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie s�
î�i dovedeasc� acest statut printr-un document certificat de autoritatea
competent� din acel stat membru.

    (2) În situa�ia în care antrepozitarul autorizat ca mic produc�tor de
bere 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 vamal� teritorial� despre modific�rile produse, va calcula �i
va v�rsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunz�tor noii
capacit��i totale de produc�ie, începând cu luna imediat urm�toare celei
în care a avut loc punerea în func�iune a acesteia.
    (3) M�rirea capacit��ii de produc�ie ca urmare a achizi�ion�rii de noi
capacit��i sau a extinderii celor existente va fi notificat� la autoritatea
vamal� teritorial� în termen de 5 zile de la producerea acesteia.

    (4) În situa�ia în care antrepozitarul autorizat ca produc�tor de bere î�i
diminueaz� capacitatea de produc�ie sub 200.000 hl/an prin dezafectarea
sau vânzarea unei p�r�i din capacitatea total� de produc�ie, acesta va
în�tiin�a în scris autoritatea vamal� teritorial� despre modific�rile
produse. Acest antrepozitar autorizat poate beneficia de nivelul redus de
acciz� numai dac� îndepline�te condi�iile prev�zute pentru micul
produc�tor de bere.
    (5) În cazul prev�zut la alin. (4) nivelul redus de acciz� se va aplica
începând cu luna imediat urm�toare celei în care a avut loc constatarea
faptic� de c�tre autoritatea vamal� teritorial� a veridicit��ii informa�iilor
aferente modific�rilor aduse.
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6La punctul 77, alineatele (9) �i (12) se modific�:

    "(9) Pentru �uica �i rachiurile de fructe destinate consumului propriu
al unei gospod�rii individuale, în limita unei cantit��i echivalente de cel
mult 50 de litri de produs/an cu concentra�ia alcoolic� de 100% în
volum, nivelul accizei datorate reprezint� 50% din cota standard a
accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur.
    ..........................................................................

    (12) Pentru �uica �i rachiurile destinate consumului propriu al
gospod�riei individuale realizate în sistem de prest�ri de servicii într-un
antrepozit fiscal de produc�ie, acciza datorat� bugetului de stat devine
exigibil� la momentul prelu�rii produselor din antrepozitul fiscal de
produc�ie. Beneficiarul presta�iei pl�te�te acciza aferent� cantit��ilor de
�uic� �i rachiuri preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs
destinat� consumului propriu al unei gospod�rii individuale, nivelul
accizei datorate reprezint� 50% din cota standard a accizei aplicate
alcoolului etilic, respectiv 500 euro/hl alcool pur. Pentru cantitatea de
produs preluat� de gospod�ria individual� care dep��e�te aceast� limit�,
inclusiv pentru consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate
este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, respectiv 1.000
euro/hl alcool pur."                 în vigoare la data de 1 septembrie 2013

Norme metodologice:
    77. 
(9) Pentru �uica �i rachiurile de fructe destinate consumului propriu al
unei gospod�rii individuale, în limita unei cantit��i echivalente de cel
mult 50 de litri de produs/an cu concentra�ia alcoolic� de 100% în
volum, nivelul accizei datorate reprezint� 50% din cota standard a
accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool pur.
    (10) Produc�ia de �uic� �i rachiuri pentru consumul propriu al unei
gospod�rii individuale din recolta proprie, gospod�rie care nu de�ine în
proprietate instala�ii de produc�ie, poate fi realizat� în sistem de prest�ri
de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate pentru produc�ia de
�uic� �i rachiuri.
    (11) În cazul prev�zut la alin. (10), antrepozitele fiscale sunt obligate
s� �in� o eviden�� distinct� care s� cuprind� urm�toarele informa�ii:
numele gospod�riei individuale, cantitatea de materii prime dat� pentru
prelucrare, cantitatea de produs finit rezultat�, cantitatea de produs finit
preluat�, din care pentru consum propriu, data prelu�rii, numele �i
semn�tura persoanei care a preluat.
    (12) Pentru �uica �i rachiurile destinate consumului propriu al
gospod�riei individuale realizate în sistem de prest�ri de servicii într-un
antrepozit fiscal de produc�ie, acciza datorat� bugetului de stat va deveni
exigibil� la momentul prelu�rii produselor din antrepozitul fiscal de
produc�ie. Beneficiarul presta�iei va pl�ti prestatorului pe lâng� tariful de
prestare �i acciza aferent� cantit��ii de �uic� �i rachiuri preluat�. Pentru
cantitatea de 50 de litri de produs destinat� consumului propriu al unei
gospod�rii individuale, nivelul accizei datorate reprezint� 50% din cota
standard a accizei aplicate alcoolului etilic, respectiv 375 euro/hl alcool
pur. Pentru cantitatea de produs preluat� de gospod�ria individual� care
dep��e�te aceast� limit�, inclusiv pentru consumul propriu al acesteia,
nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul
etilic, respectiv 750 euro/hl alcool pur.

    (8) În cazul admiterii cererii de restituire, autoritatea fiscal�
competent� procedeaz� la restituirea accizelor în condi�iile art. 117 din
Codul de procedur� fiscal�."

    (6) În cazul în care diminuarea capacit��ii de produc�ie se realizeaz�
prin dezafectarea instala�iilor de produc�ie, acestea vor fi sigilate de c�tre
autoritatea vamal� teritorial�.
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8La punctul 84, alineatul (12) se modific�:Norme metodologice:
    84. 
(8) Antrepozitarii propu�i prev�zu�i la alin. (7) pot desf��ura activitate în
regim de probe tehnologice, sub controlul autorit��ii vamale teritoriale,
pe o perioad� de maximum 60 de zile de la data ob�inerii aprob�rii
scrise.
    (9) În perioada de probe tehnologice, antrepozitarul propus are
obliga�ia s� ob�in� încadrarea tarifar� a produselor finite, precum �i
încadrarea în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, efectuate de
autoritatea vamal� central�, pentru care va prezenta acestei autorit��i:
    a) documenta�ia tehnic� care reglementeaz� caracteristicile fiec�rui
produs finit (specifica�ie tehnic�, standard de firm� sau similar), precum

7La punctul 78, alineatul (3) se modific�:

    "(3) Orice operator economic aflat în una dintre situa�iile prev�zute la
alin. (2) este obligat ca înainte de produc�ie, de vânzare sau de utilizarea
produselor s� adreseze o solicitare Comisiei, pentru încadrarea
produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea este
înso�it� obligatoriu de buletinul de analiz� al produsului respectiv, emis
de un laborator agreat, de încadrarea tarifar� a produsului efectuat� de
autoritatea vamal� central�, precum �i de avizul unui institut ori al unei
societ��i comerciale prev�zute la art. 206^22 alin. (3^2) din Codul fiscal,
referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs echivalent
pentru care sunt stabilite accize."

Norme metodologice:
    78. (1) În în�elesul prezentelor norme metodologice, prin circula�ie
comercial� în vrac se în�elege transportul produsului în stare v�rsat� fie
prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte
integrant� din mijlocul de transport - camion-cistern�, vagon-cistern�,
nave petroliere etc. -, fie prin tancuri ISO. De asemenea, circula�ia
comercial� în vrac include �i transportul produselor în stare v�rsat�
efectuat prin alte containere mai mari de 210 litri în volum.
    (2) Orice produs, altul decât cele de la alin. (3) al art. 206^16 din
Codul fiscal, este supus unei accize, atunci când:
    a) produsul este realizat în scopul de a fi utilizat drept combustibil
pentru înc�lzire sau combustibil pentru motor;
    b) produsul este pus în vânzare drept combustibil pentru înc�lzire sau
combustibil pentru motor;
    c) produsul este utilizat drept combustibil pentru înc�lzire sau
combustibil pentru motor.
    (3) Orice operator economic aflat în una dintre situa�iile prev�zute la
alin. (2) este obligat ca înainte de produc�ie, de vânzare sau de utilizarea
produselor s� adreseze o solicitare Comisiei, pentru încadrarea
produselor respective din punctul de vedere al accizelor. Solicitarea va fi
înso�it� obligatoriu de buletinul de analiz� al produsului respectiv, emis
de un laborator agreat, de încadrarea tarifar� a produsului efectuat� de
autoritatea vamal� central� �i de avizul Ministerului Economiei,
Comer�ului �i Mediului de Afaceri referitor la asimilarea produsului
respectiv cu un produs echivalent pentru care sunt stabilite accize.

7     



9La pct. 108, dup� alin.(8^5) se introduce un nou alineat, alin (8^6):
    "Cod fiscal     Garan�ii
    ART. 206^54
    [...]
    (4^2) Valoarea garan�iei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit
în normele metodologice, în func�ie de grupa produselor accizabile ce
urmeaz� a fi realizate sau depozitate.
   Norme metodologice
    (8^6) Cuantumul garan�iei maxime constituite de antrepozitarii
autoriza�i se stabile�te la nivelurile prev�zute mai jos:
    a) pentru alcool etilic �i b�uturi alcoolice - 2.000.000 euro;
    b) pentru tutun prelucrat - 10.000.000 euro;
    c) pentru produse energetice - 15.000.000 euro."

    ART. 206^54 Garan�ii

    "(12) În cazul produc�iei de produse energetice, antrepozitarul propus
depune documenta�ia întocmit� conform alin. (9), lista cu
semifabricatele �i produsele finite înscrise în nomenclatorul de
fabrica�ie, precum �i domeniul de utilizare al acestora. Referatul
prev�zut la art. 206^22 alin. (3^1) din Codul fiscal se depune dup�
ob�inerea încadr�rii tarifare a produselor finite. Procedura prev�zut� la
alin. (8) - (11) se aplic� �i antrepozitarilor propu�i pentru produc�ia de
produse energetice."

�i alte documente din care s� rezulte toate informa�iile necesare stabilirii
clasific�rii tarifare �i atribuirii codului de produs accizabil, referitoare la
caracteristicile produsului finit, natura �i cantitatea materiilor prime
utilizate, procesul tehnologic de fabrica�ie a produsului finit;
    b) o not� întocmit� de autoritatea vamal� teritorial� ca urmare a
supravegherii fabric�rii unui lot din fiecare produs finit din care s�
rezulte cantit��ile de materii prime utilizate, cantit��ile de produse finite
ob�inute �i consumurile de utilit��i. Prezentarea acestei note nu este
necesar� în cazul operatorilor economici care nu solicit� func�ionarea în
regim de probe tehnologice.
    (10) Dup� ob�inerea încadr�rii tarifare a produselor finite �i a
încadr�rii în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, acestea vor
fi transmise de antrepozitarul autorizat propus la autoritatea vamal�
teritorial� la care s-a depus documenta�ia în vederea autoriz�rii.
    (11) În perioada de probe tehnologice, produsele accizabile finite
ob�inute nu pot p�r�si locul propus a fi autorizat ca antrepozit fiscal.
(12) În cazul produc�iei de produse energetice, antrepozitarul propus
trebuie s� depun� pe lâng� documenta�ia întocmit� conform alin. (9) �i
lista cu semifabricatele �i produsele finite înscrise în nomenclatorul de
fabrica�ie, precum �i domeniul de utilizare al acestora, avizat� de
Ministerul Economiei, Comer�ului �i Mediului de Afaceri. Lista va
cuprinde �i o rubric� aferent� asimil�rii produselor din punctul de vedere
al accizelor. Procedura prev�zut� la alin. (8) - (11) se va aplica �i
antrepozitarilor propu�i pentru produc�ia de produse energetice.
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13La punctul 111, alin. (2) se modific�:

    "(2) Formulele admise a fi utilizate pentru denaturarea complet� a
alcoolului, în concentra�ie la hectolitru de alcool pur, sunt urm�toarele:
    a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur),
metiletilceton� (butanon�) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pur�) �i
albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic
pur); sau
    b) izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilceton�
(butanon�) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pur�) �i benzoat de
denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur)."

Norme metodologice:
    111.*) (1) Alcoolul etilic se consider� a fi complet denaturat atunci
când denaturarea se face cu denaturan�ii notifica�i de c�tre fiecare stat
membru al Comisiei Europene �i accepta�i de c�tre aceasta �i celelalte
state membre.
    (2) În cazul României, produsele admise a fi utilizate pentru
denaturarea complet� a alcoolului, în concentra�ie la hectolitru de alcool
pur, sunt:
    a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);
    b) metiletilceton� (butanon�) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pur�);
�i
    c) albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame
(chimic pur).

12La punctul 108, alineatul (29) se modific�:
    "(29) În cazul antrepozitarului autorizat ori al destinatarului
înregistrat, Comisia sau, dup� caz, Comisia teritorial� aprob� reducerea
garan�iei, la cerere, dup� cum urmeaz�:
    a) cu 50%, în situa�ia în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate
pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obliga�ii fiscale restante la
bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal�, pentru care s-a dispus executarea
garan�iei �i a fost început� procedura de executare silit�;
    b) cu 75%, în situa�ia în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate
pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obliga�ii fiscale restante la
bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal�, pentru care s-a dispus executarea
garan�iei �i a fost început� procedura de executare silit�."

(29) 
În cazul antrepozitarului autorizat sau destinatarului înregistrat, Comisia
poate aproba, la cerere, reducerea garan�iei, dup� cum urmeaz�:

    a) cu 50%, în situa�ia în care în ultimii 2 ani consecutivi de activitate
pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obliga�ii fiscale restante la
bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal�, pentru care s-a dispus executarea
garan�iei �i a fost început� procedura de executare silit�;
    b) cu 75%, în situa�ia în care în ultimii 3 ani consecutivi de activitate
pentru care a fost autorizat nu a înregistrat obliga�ii fiscale restante la
bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agen�ia
Na�ional� de Administrare Fiscal�, pentru care s-a dispus executarea
garan�iei �i a fost început� procedura de executare silit�.

11La pct. 108, dup� alineatul (18) se introduce un nou alineat, alin (18^1):
    "(18^1) Pentru expeditorul înregistrat, nivelul garan�iei se
actualizeaz� în func�ie de cantit��ile de produse accizabile expediate în
anul precedent."
                                                în vigoare la data de 1 septembrie 2013

10La punctul 108, alineatul (9) se abrog�.
                                          în vigoare la data de 1 septembrie 2013

Norme metodologice:
108 (9) În cazul expeditorului înregistrat, nivelul garan�iei de constituit
trebuie s� acopere 100% valoarea accizelor aferente oric�rei deplas�ri de
produse accizabile în regim suspensiv de accize.
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ART. II
    Deciziile de asimilare din punctul de vedere al nivelului accizelor,
emise de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse
accizelor armonizate anterior intr�rii în vigoare a prezentei hot�râri,
r�mân valabile.

    HG 613/2013 intr� în vigoare la data public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excep�ia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 �i 11 care intr� în
vigoare la data de 1 septembrie 2013.
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