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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea
ºi completarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 50 din 14 decembrie 1998 pentru modificarea ºi completarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor
impozite indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 5 va
avea urmãtorul cuprins:
”Sumele fixe care reprezintã accizele datorate pe produse ºi pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa
nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
2. La articolul I punctul 4, alineatele 5 ºi 6 ale articolului
61 vor avea urmãtorul cuprins:

”Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de
Regia Autonomã ÇImprimeria NaþionalãÈ fiecãrei direcþii
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în baza solicitãrii acestora.
Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti, contra cost, pe bazã de comenzi
scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanþã de urgenþã. Aprobarea acestora va fi acordatã numai dacã solicitantul justificã necesitatea
achiziþionãrii de facturi fiscale ºi de avize de însoþire a
mãrfii, în calitate de agent economic autorizat, conform
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prezentei ordonanþe de urgenþã, sã comercializeze alcool ºi
bãuturi alcoolice.Ò
3. La articolul I punctul 4, dupã alineatul 9 al articolului
61 se introduce alineatul 10 cu urmãtorul cuprins:
”Agenþii economici care comercializeazã bere pot utiliza
sistemele informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, în condiþiile stabilite de cãtre
Ministerul Finanþelor pentru formularele cu regim special,
fãrã a mai utiliza formulare pretipãrite de Regia Autonomã
ÇImprimeria NaþionalãÈ. Agenþii economici în cauzã vor solicita direcþiilor generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti o plajã
de numere.Ò
4. La articolul I punctul 7, alineatul 3 al articolului 9 va
avea urmãtorul cuprins:
”Acciza totalã datoratã bugetului de stat pentru þigarete
se reduce cu 35%, în situaþia în care agenþii economici
producãtori utilizeazã în reþetele de fabricaþie cel puþin 50%
tutun din producþia internã.Ò
5. La articolul I punctul 8, alineatul 2 al articolului 11 se
abrogã.
6. La articolul I punctul 9, alineatele 5 ºi 6 ale articolului
111 vor avea urmãtorul cuprins:
”Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de
Regia Autonomã ÇImprimeria NaþionalãÈ fiecãrei direcþii
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în baza solicitãrii acestora.
Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti, contra cost, pe bazã de comenzi
scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanþã de urgenþã. Aprobarea acestora va fi acordatã numai dacã solicitantul justificã necesitatea
achiziþionãrii de facturi fiscale ºi de avize de însoþire a
mãrfii, în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonanþe de urgenþã, sã comercializeze produse din
tutun.Ò
7. La articolul I, dupã punctul 9 se introduce punctul 91
cu urmãtorul cuprins:
”91. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 14. Ñ Pentru carburanþii auto se datoreazã bugetului de stat accize, stabilite în lei pe tona de produs finit,
conform poziþiilor nr. 9Ñ11 din anexa nr. 1 la prezenta
ordonanþã de urgenþã.Ò
8. La articolul I punctul 11, alineatul 2 al articolului 19
se abrogã.
9. La articolul I punctul 12, alineatele 5 ºi 6 ale articolului 191 vor avea urmãtorul cuprins:
”Aceste documente cu regim special vor fi distribuite de
Regia Autonomã ÇImprimeria NaþionalãÈ fiecãrei direcþii
generale a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în baza solicitãrii acestora.
Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti, contra cost, pe bazã de comenzi
scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanþã de urgenþã. Aprobarea acestora va fi acor-

datã numai dacã solicitantul justificã necesitatea achiziþionãrii de facturi fiscale ºi de avize de însoþire a mãrfii, în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei
ordonanþe de urgenþã, sã comercializeze cafea.Ò
10. La articolul I punctul 13, literele c) ºi f) ale articolului 21 vor avea urmãtorul cuprins:
”c) produsele în regim de tranzit ºi produsele în regim
de import temporar. Pentru produsele importate temporar
scutirea se acordã cu condiþia depunerii de cãtre agentul
economic importator a unei garanþii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceastã garanþie se va restitui agentului
economic numai dupã încheierea regimului vamal acordat;Ò
..................................................................................................
”f) alcoolul etilic alimentar utilizat în producþia de alcool
sanitar;Ò
11. La articolul I punctul 14, dupã alineatul 1 al articolului 22 se introduc alineatele 2 ºi 3, cu urmãtorul cuprins:
”În cazul alcoolului sanitar obþinut din alcool etilic alimentar, facturarea se va face diferenþiat, în funcþie de destinaþie, astfel:
a) pentru cantitãþile de alcool sanitar, livrate direct de
producãtori unitãþilor sanitare ºi farmacii, facturarea se va
face direct la preþuri de livrare, care nu cuprind acciza aferentã alcoolului etilic alimentar utilizat ca materie primã;
b) pentru cantitãþile de alcool sanitar, livrate altor beneficiari decât unitãþile sanitare ºi farmaciile, facturarea se
face la preþuri de livrare, care cuprind ºi acciza aferentã
alcoolului etilic alimentar utilizat ca materie primã. În acest
caz acciza va fi evidenþiatã distinct în facturã.
Agenþii economici care comercializeazã alcool sanitar,
aprovizionat direct de la producãtori, pot solicita lunar organelor fiscale teritoriale restituirea accizei pentru alcoolul etilic alimentar, corespunzãtor cantitãþilor de alcool sanitar
vândute. Restituirea se va face pe baza documentelor justificative ºi numai pentru cantitãþile efectiv vândute.Ò
12. La articolul I punctul 18, articolul 235 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23 5 . Ñ Agenþii economici: producãtori interni,
importatori, comercianþi în sistem angro ºi en dŽtail, care
realizeazã venituri din vânzãrile de alcool etilic alimentar,
bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate industriei
alimentare sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar, produse din tutun, cafea, cafea cu înlocuitori, cafea
solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã, îºi pot desfãºura activitatea numai în baza autorizaþiei de comercializare emise de:
a) Ministerul Finanþelor, în cazul alcoolului;
b) direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti, în
cazul bãuturilor alcoolice, al produselor din tutun ºi al cafelei, precum ºi în cazul alcoolului vândut de agenþii economici producãtori de bãuturi alcoolice.
Autorizaþia se emite cu percepere de taxe, în baza unei
cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la
prezenta ordonanþã de urgenþã, ºi a urmãtoarelor documente:
a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerþului;
b) certificatul de înregistrare fiscalã;
c) adeverinþa eliberatã de organul fiscal teritorial, din
care sã rezulte cã solicitanþii de autorizaþii nu au obligaþii
fiscale faþã de bugetul de stat. Nu se considerã obligaþii
fiscale faþã de bugetul de stat, în înþelesul acestei prevederi:
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Ñ sumele pentru care agenþii economici au obþinut de
la Ministerul Finanþelor înlesniri la plata acestora;
Ñ sumele stabilite în urma controalelor efectuate de
organele fiscale de specialitate ºi care se aflã în diferite
stadii de contestare sau în judecatã;
Ñ sumele care fac obiectul hotãrârilor de suspendare a
executãrii, date de instanþele judecãtoreºti;
d) declaraþia solicitantului, pe propria rãspundere, privind
sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, staþiile de depozitare, magazinele ºi orice alte locuri
unde îºi desfãºoarã activitatea, precum ºi adresele acestora;
e) licenþa de fabricaþie emisã de cãtre Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei, în cazul agenþilor economici producãtori interni care obþin venituri din vânzarea produselor
supuse autorizãrii, provenite din producþia proprie, însoþitã,
în cazul agenþilor economici producãtori de alcool, de o
declaraþie privind dotarea cu mijloace de mãsurare a producþiei, vizatã de supraveghetorul fiscal;
f) contractele de import încheiate cu partenerii externi
sau comenzile de import, dupã caz, în situaþia agenþilor
economici importatori care obþin venituri din vânzarea produselor supuse autorizãrii, provenite din operaþiuni proprii
de import;
g) adeverinþa eliberatã de organul fiscal teritorial, din
care sã rezulte deþinerea în patrimoniu a capacitãþilor de
producþie proprii, în cazul producãtorilor interni de alcool ºi
de bãuturi alcoolice, altele decât vinurile, þuica ºi rachiurile
naturale.
Autorizaþia se elibereazã în termen de maximum 30 de
zile de la data depunerii documentaþiei complete.
Dacã un agent economic posedã o autorizaþie de
comercializare pentru un produs sau altul din cele supuse
autorizãrii ºi doreºte autorizarea ºi pentru alte produse, termenul de eliberare a autorizaþiei este de maximum 10 zile.
Pentru agenþii economici nou-înfiinþaþi sau pentru agenþii
economici care îºi completeazã obiectul de activitate pe
linia comercializãrii de produse supuse autorizãrii termenul
de depunere a documentaþiei este de minimum 30 de zile
înainte de data începerii activitãþii pentru care se solicitã
autorizarea.
Modelul autorizaþiei emise de cãtre Ministerul Finanþelor
sau de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice ºi
controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului
Bucureºti este prevãzut în anexa nr. 17 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
Toate relaþiile comerciale dintre producãtorii, importatorii
ºi comercianþii în sistem angro de produse supuse autorizãrii, conform prezentei ordonanþe de urgenþã, se vor
derula pe bazã de contracte scrise.
Transferul produselor supuse autorizãrii dintr-un depozit
al societãþii comerciale într-un alt depozit al acesteia, fãrã a
schimba dreptul de proprietate asupra mãrfii, se va face pe
baza unui aviz de însoþire a mãrfii, cu aceleaºi caracteristici ca ºi documentele fiscale speciale. Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui aviz se va inscripþiona, dupã caz,
”Alcool Ñ transferÒ, ”Bãuturi alcoolice Ñ transferÒ, ”Produse
din tutun Ñ transferÒ, ”Cafea Ñ transferÒ. Aceste avize se
tipãresc de cãtre Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ.
Necesarul de astfel de documente se stabileºte de fiecare
agent economic autorizat, potrivit prezentei ordonanþe de
urgenþã, iar distribuirea lor cãtre utilizatori se va face în
aceleaºi condiþii ca ºi în cazul distribuirii facturilor ºi avizelor de însoþire speciale.
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Nu vor fi autorizaþi de cãtre Ministerul Finanþelor agenþii economici producãtori interni de alcool ºi de bãuturi
alcoolice, altele decât vinurile, þuica ºi rachiurile naturale,
care obþin venituri din comercializarea acestor produse ºi
care:
a) înregistreazã obligaþii fiscale faþã de bugetul de stat;
b) nu deþin în patrimoniu capacitãþi de producþie proprii;
c) nu au în dotare mijloace de mãsurare a producþiei
realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta.
Taxele de autorizare sunt menþionate în anexa nr. 16 la
prezenta ordonanþã de urgenþã.
Autorizaþia este valabilã pe întreaga perioadã de desfãºurare a activitãþilor prevãzute la alin. 1.
Taxele se plãtesc în douã tranºe egale, astfel:
a) prima tranºã, în cuantum de 50% din valoarea totalã
prevãzutã în anexa nr. 16 la prezenta ordonanþã de
urgenþã, înainte de emiterea autorizaþiei;
b) a doua tranºã, în termen de 6 luni de la data emiterii autorizaþiei.
În situaþia în care un agent economic a achitat prima
tranºã a taxei de autorizare ºi a primit autorizaþia de
comercializare, dar pânã la încheierea termenului de achitare a celei de-a doua tranºe, din anumite cauze, acesta
nu mai poate sau nu mai doreºte sã desfãºoare activitatea
de comercializare a produselor supuse autorizãrii, agentul
economic respectiv, pe propria rãspundere, printr-o declaraþie scrisã, face cunoscutã aceastã situaþie organului fiscal
care i-a eliberat autorizaþia ºi nu mai plãteºte cea de-a
doua tranºã.
Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat ºi
se varsã în acelaºi cont în care se colecteazã accizele.
Conþinutul informaþional al autorizaþiei emise de cãtre
Ministerul Finanþelor sau de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi
a municipiului Bucureºti este prezentat în anexa nr. 17 la
prezenta ordonanþã de urgenþã.
Evidenþa acestor autorizaþii se va þine de cãtre organele
emitente, într-un registru destinat acestui scop.
Produsele supuse autorizãrii, comercializate în zonele
libere, precum ºi în magazinele autorizate, potrivit legii, sã
comercializeze mãrfuri în regim ”duty-freeÒ nu intrã sub incidenþa prevederilor alin. (1), nefiind obligatorie utilizarea
documentelor fiscale speciale prevãzute în prezenta ordonanþã de urgenþã.
Nu intrã sub incidenþa regimului de autorizare bãuturile
slab alcoolizate, cu o concentraþie alcoolicã sub 0,5% în
volum, precum ºi aromele ºi esenþele alimentare care nu
pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare.
Decontãrile între agenþii economici care desfãºoarã activitãþi de comercializare a alcoolului etilic alimentar se vor
face integral prin unitãþi bancare.Ò
13. La articolul I, dupã punctul 18 se introduc punctele
181Ñ187, cu urmãtorul cuprins:
”181. Titlul capitolului III ºi articolul 25 se abrogã.
18 2. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 26. Ñ Accizele ºi impozitele prevãzute în prezenta
ordonanþã de urgenþã se stabilesc ºi se plãtesc în lei,
putându-se modifica prin legea bugetului de stat.
18 3. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 27. Ñ Rãspunderea pentru calcularea ºi vãrsarea
la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la þiþeiul ºi la
gazele naturale din producþia internã revine plãtitorilor prevãzuþi în prezenta ordonanþã de urgenþã.
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184. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 30. Ñ Plãtitorii au obligaþia sã þinã evidenþa accizelor, a impozitului la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã, dupã caz, conform normelor metodologice emise
de cãtre Ministerul Finanþelor în aplicarea prezentei ordonanþe de urgenþã.
185. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 31. Ñ Plãtitorii de accize, de impozit la þiþeiul ºi la
gazele naturale din producþia internã, dupã caz, au obligaþia sã depunã lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare,
la organul fiscal teritorial, decontul de impunere, potrivit
modelului din normele metodologice emise de cãtre
Ministerul Finanþelor.
186. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 32. Ñ Plata accizelor, a impozitului la þiþeiul ºi la
gazele naturale din producþia internã se efectueazã lunar,
pânã la data de 25 a lunii urmãtoare, pe baza decontului
de impunere, prin virament sau în numerar, dupã caz, în
contul bugetului de stat, deschis la unitãþile teritoriale ale
trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.
18 7 . La articolul 33, alineatul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
Neplata accizelor, a impozitului la þiþeiul ºi la gazele
naturale din producþia internã, la termenele stabilite, atrage
calcularea majorãrilor de întârziere, conform legii.Ò
14. La articolul I punctul 20, alineatele 26, 27 ºi 30 ale
articolului 34 vor avea urmãtorul cuprins:
”Neplata sau plata cu întârziere a tranºei a doua a taxei
de autorizare atrage dupã sine calculul majorãrilor de întârziere în aceleaºi condiþii ca ºi în cazul celorlalte obligaþii
fiscale. Întârzierea cu mai mult de 30 de zile a plãþii tranºei a doua a taxei de autorizare atrage anularea autorizaþiei. Dupã anularea autorizaþiei este interzisã efectuarea
operaþiunilor supuse autorizãrii. În cursul aceluiaºi an eliberarea unei noi autorizaþii, la cererea agentului economic, se
face cu plata taxei de autorizare aferente ºi cu respectarea
tuturor condiþiilor impuse de prezenta ordonanþã de urgenþã
la acordarea autorizaþiei iniþiale.
Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 235 alin. 18
se sancþioneazã cu suspendarea, pe o perioadã de 3 luni,
a autorizaþiei de funcþionare.
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.........................ÉÉÉÉÉÉ
Desfãºurarea de activitãþi de comercializare a produselor
supuse autorizãrii fãrã autorizaþie ori fãrã a folosi facturi fiscale în regim special, conform prezentei ordonanþe de
urgenþã, constituie faptã ilicitã ºi se sancþioneazã potrivit
legii.Ò
15. La articolul I punctul 20, alineatul 28 al articolului 34
se abrogã.
16. La articolul I, dupã punctul 20 se introduce punctul
201 cu urmãtorul cuprins:
”201. Alineatul 1 al articolului 36 va avea urmãtorul
cuprins:
Ministerul Finanþelor va emite, în termen de 60 de zile
de la publicarea prezentei ordonanþe de urgenþã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice
privind tehnica de calcul ºi formularistica necesare pentru
accize ºi alte impozite indirecte, pentru impozitul la þiþeiul
ºi la gazele naturale din producþia internã.Ò

17. La articolul I punctul 21, articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 37. Ñ Anexele nr. 1Ñ17 fac parte integrantã din
prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
18. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:
”Anexele nr. 1, 2 ºi 3 la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997, aprobatã prin Legea nr. 196/1998,
cu modificãrile ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2
ºi 3 la prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
19. La articolul III, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”De asemenea, vor fi inventariate ºi declarate la direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti toate stocurile de
alcool existente la data de 31 decembrie 1998, obþinute în
sistem de prestãri de servicii. Aceste inventare vor fi efectuate pânã la data de 5 ianuarie 1999 ºi vor purta atât
viza beneficiarului prestaþiei, cât ºi viza prestatorului de servicii. În termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai târziu de data de 8 ianuarie 1999,
organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea fapticã a
acestor stocuri ºi vor viza fiecare listã de inventar. Dacã
realitatea stocurilor va fi doveditã faptic, direcþiile generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene
ºi a municipiului Bucureºti vor elibera agentului economic,
beneficiar al prestaþiei, autorizaþii pentru comercializarea
alcoolului aflat în stoc. Taxele de autorizare sunt prevãzute
în anexa nr. 16 la prezenta ordonanþã de urgenþã pentru
producãtorii interni de alcool.Ò
20. La articolul III, dupã alineatul 4 se introduc alineatele 5Ñ12 cu urmãtorul cuprins:
”Agenþii economici care comercializeazã în sistem en
dŽtail produse supuse autorizãrii, care înregistreazã stocuri
de astfel de produse la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe de urgenþã, vor inventaria aceste stocuri pânã la
data de 31 ianuarie 1999. Listele de inventariere vor fi
întocmite pe sortimente de produse ºi vor fi depuse la
direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti pânã la
data de 5 februarie 1999.
În termen de 10 zile de la depunerea listelor de inventariere, organele fiscale vor verifica realitatea fapticã a
acestor stocuri ºi vor viza fiecare listã de inventariere.
Pentru anul intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã, cererile ºi documentaþia necesare pentru eliberarea autorizaþiei se vor putea depune pânã la data de
31 martie a acestui an. Pânã la eliberarea efectivã a autorizaþiilor ºi pânã la procurarea documentelor fiscale speciale, prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã, agenþii
economici care au depus pânã la data de 31 martie documentaþiile necesare pentru eliberarea autorizaþiilor îºi pot
desfãºura activitatea ºi pot utiliza documentele fiscale folosite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.
Agenþii economici, producãtori interni, importatori ºi
comercianþi în sistem angro ºi en dŽtail de produse supuse
autorizãrii, care nu îndeplinesc condiþiile de obþinere a autorizaþiei sau nu doresc sã obþinã autorizaþii pentru anul
1999, vor putea sã comercializeze produsele aflate în stoc
numai cãtre agenþii economici autorizaþi, în baza unei aprobãri emise de organul fiscal care are competenþa de a elibera autorizaþia.
La data de 1 martie 1999 agenþii economici importatori,
precum ºi agenþii economici care desfãºoarã activitate de
comercializare a carburanþilor auto vor proceda la inventarierea stocurilor de astfel de produse.
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O copie de pe listele de inventariere, valorificate conform prevederilor legale în materie ºi certificate de conducerea agenþilor economici în cauzã, va fi depusã în termen
de douã zile la organele fiscale teritoriale în a cãror razã
teritorialã aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.
Sumele reprezentând diferenþele dintre valoarea accizelor, determinatã pe baza sumelor fixe stabilite prin prezenta
ordonanþã de urgenþã, ºi valoarea accizelor achitate fie în
vamã, fie la achiziþionarea de pe piaþa internã a carburanþilor auto se fac venit la bugetul de stat, momentul datorãrii acestora fiind data livrãrii stocurilor inventariate.
Acestor sume cuvenite bugetului de stat li se aplicã prevederile cap. IV ÇDispoziþii comune ºi finaleÈ din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare.Ò
21. Dupã articolul IV se introduce articolul IV1 cu urmãtorul cuprins:
”Art. IV1. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã:
Ñ articolul I din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 18/1998 cu privire la modificarea ºi completarea unor
reglementãri referitoare la accize ºi la taxa pe valoarea
adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998;
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Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1999;
Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevãzut la art. II alin. 1 din
Ordonanþa Guver nului nr. 1/1999 pentru modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999;
Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 87 din 2 martie 1999.Ò
22. Articolul V va avea urmãtorul cuprins:
”Art. V. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin
Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã numerotare.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureºti, 27 iulie 1999.
Nr. 148.

ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accize)
Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

U.M.

Acciza
(lei/U.M.)

1

2

3

0

A.

Alcool etilic alimentar, bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate
industriei alimentare, care conþin alcool etilic alimentar

1.

Alcool etilic alimentar; bãuturi alcoolice ºi orice alte
produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar, cu o concentraþie mai mare de 0,5% în volum; vinuri,
produse pe bazã de vin ºi produse pe bazã de
distilat din vin, cu o concentraþie în alcool de peste
22% în volum; coniac, armaniac ºi vinars

2.

Bãuturi alcoolice naturale

3.

Vinuri ºi produse pe bazã de vin

3.1. Vinuri nespumoase

hl alcool pur *)

2.640.000

hl alcool pur

1.800.000

hl/1 grad alcoolic**)

7.200
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0

1

2

3

3.2. Vinuri spumoase

hl/1 grad alcoolic

12.000

3.3. Vin spumant

hl/1 grad alcoolic

36.000

3.4. Vermuturi ºi alte produse pe bazã de vin***), cu o
concentraþie în alcool de pânã la 22%, inclusiv în
volum

hl/1 grad alcoolic

30.000

4.

Bere

hl/1 grad alcoolic

19.200

B.

Produse din tutun

5.

Þigarete

6.

Þigãri ºi þigãri de foi

7.
8.

1.000 þigarete

96.000 +
20%****)

1.000 bucãþi

84.000

Tutun destinat fumatului

kg

180.000

Tutun de prizat ºi tutun de mestecat

kg

180.000

Benzinã premium, regular ºi normalã

tonã

5.200.000

10.

Benzinã fãrã plumb

tonã

5.000.000

11.

Motorinã auto (combustibil pentru motoare Diesel)

tonã

2.250.000

C. Produse petroliere
9.

****) hl alcool pur reprezintã 100 litri alcool etilic alimentar, cu concentraþia de 100% alcool în volum, la
temperatura de 20¼C, conþinut într-o cantitate datã de produs alcoolic.
****) hl/1 grad alcoolic reprezintã concentraþia alcoolicã exprimatã în % de volum, respectiv 1%.
****) Cu excepþia oþetului alimentar.
****) Cota procentualã se aplicã asupra bazei de impozitare prevãzute la art. 10 din prezenta ordonanþã de
urgenþã.

ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accize) pentru alte produse
ºi grupe de produse din import ºi din þarã
Nr.
crt.

Denumirea produsului
sau a grupei de produse

Acciza
(%)

Acciza
(lei/U.M.)

1

2

3

0

1.

Cafea verde

Ñ

10.800.000/tonã

2.

Cafea prãjitã, inclusiv cafea cu înlocuitori

Ñ

14.400.000/tonã

3.

Cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu cafea solubilã

Ñ

60.000/kg

4.

Ape, ape minerale ºi ape gazoase, cu conþinut de
zahãr sau alte produse de îndulcit ºi cu
substanþe aromatizante

Ñ

24.000/hl

Confecþii din blãnuri naturale (cu excepþia celor de
iepure, oaie, caprã)

50

Ñ

6.

Articole din cristal*)

50

Ñ

7.

Bijuterii din aur ºi/sau din platinã, cu excepþia verighetelor

20

Ñ

8.

Autoturisme ºi autoturisme de teren (inclusiv din
import, rulate)**):

a)

echipate cu motor cu benzinã:
1
0

Ñ
Ñ

5.

Ñ cu capacitatea cilindricã sub 1.601 cm3
Ñ cu grad normal de poluare***)
Ñ cu grad redus de poluare
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0

1

2

7
3

Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.601 ºi 1.800 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

3
1,5

Ñ
Ñ

Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.801 ºi 2.000 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

6
3

Ñ
Ñ

Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.001 ºi 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

12
6

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ cu capacitatea cilindricã peste 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

18
9

Ñ
Ñ
Ñ

1
0

Ñ
Ñ
Ñ

3
1,5

Ñ
Ñ
Ñ

6
3

Ñ
Ñ
Ñ

12
6

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ cu capacitatea cilindricã peste 3.100 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

18
9

Ñ
Ñ
Ñ

9. Parfumuri, ape de colonie ºi ape de toaletã

20

Ñ

10. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar
încorporând un receptor de semnale videofonice;
combine audio****)

15

Ñ

11. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandã
magneticã sau compact disc

15

Ñ

12. Camerã video

15

Ñ

13. Cuptoare cu microunde

15

Ñ

14. Aparate pentru condiþionat aer, de perete sau de
ferestre, formând un singur corp

15

Ñ

15. Arme de vânãtoare ºi arme de uz individual, altele
decât cele de uz militar sau de sport

50

Ñ

b) echipate cu motor Diesel:
Ñ cu capacitatea cilindricã sub 1.601 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.601 ºi 2.000 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.001 ºi 2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 2.501 ºi 3.100 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare

****) Prin cristal se înþelege sticla având un conþinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
****) Accizele la autoturisme ºi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% în situaþia în
care producãtorul utilizeazã peste 50% materii prime, componente, subansambluri ºi ansambluri din producþia internã.
****) Gradul de poluare se determinã de cãtre Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ, conform reglementãrii
naþionale ”Condiþii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile publice din RomâniaÒ,
elaboratã în corelaþie cu legislaþiile similare în vigoare în Uniunea Europeanã.
****) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaºi carcasã sau în module) cel puþin patru aparate sau
funcþiuni diferite, dintre care cel puþin trei sunt funcþiuni audio (recepþie, înregistrare, reproducere).
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ANEXA Nr. 3
LISTA

cuprizând impozitul la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã
Nr.
crt.

Denumirea produsului
ºi a grupei de produse

U.M.

Impozitul
(lei/U.M.)

1

2

3

0

1.
2.

Þiþei

tonã

Gaze naturale

1.000

51.616

m3

96.780

ANEXA Nr. 4

N O T Ã D E C O M A N D Ã Nr. .................../.......................

pentru documente fiscale speciale

Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Codul de înregistrare fiscalã ..............................................................................................................
Sediul:
localitatea ..................................., str. .............................................. nr. ........, sectorul ..............,
judeþul ................., telefon ...................
Felul
documentului

Cantitatea
solicitatã

U.M.

Preþul
unitar

Valoarea

T.V.A.

Valoarea totalã,
inclusiv T.V.A.

1

2

3

4

5

6

7

.........................................
(semnãtura ºi ºtampila
solicitantului)

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat a judeþului
..................................../municipiului Bucureºti
Data aprobãrii comenzii ................................
Numãrul documentelor aprobate ..................
Seria ...............................................................
Modalitatea de platã .....................................

.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 5

EVIDENÞA

achiziþionãrii ºi utilizãrii documentelor fiscale speciale
în luna ........................ anul ...........
Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Data .....................................................................................................................................................
Sediul:
localitatea ..................................., str. .............................................. nr. ........, sectorul ..............,
judeþul ................., codul fiscal ...................
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numãrul de
facturi fiscale

Explicaþii

Numãrul de avize
de însoþire a mãrfii

Stoc la începutul lunii
Achiziþii în cursul lunii
TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)
Cantitatea utilizatã în cursul lunii
Cantitatea anulatã în cursul lunii
TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)
Stoc la sfârºitul lunii (rândul 3 Ð rândul 6)
Certificatã de conducerea agentului economic
Data .......................................
Semnãtura ................................
Verificat de organul fiscal
Semnãtura .......................
Data .................................

ANEXA Nr. 6

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ............../municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind producãtorii de alcool existenþi la data de ..........................
Nr.
crt.
0

Denumirea
producãtorului

Adresa (localitatea,
strada ºi numãrul)

Codul
fiscal

Telefon/
fax

Numãrul ºi data
licenþei de fabricaþie

Felul materiei
prime folosite

1

2

3

4

5

6

Director general,
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ANEXA Nr. 7

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Adresa ..................................................................
LISTA

de inventariere a instalaþiilor utilizate pentru producerea alcoolului
Codul
fiscal al
producãtorului

Denumirea
produselor
fabricate*)

Numãrul de coloane
de distilare
ºi rafinare**)

Capacitatea de producþie
a instalaþiei de distilare
ºi rafinare în 24 de ore
(litri alcool pur)

Capacitatea
de producþie
lunarã (litri
alcool pur)

Consum
energetic
lunar
(kWh/lunã)

1

2

3

4

5

6

Conducerea societãþii
**) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obþinute în urma distilãrii ºi rafinãrii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool
brut, alcool tehnic sau, dupã caz, alcool de sintezã.
**) Se vor evidenþia pe categorii de produse fabricate.

ANEXA Nr. 8

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Adresa ..................................................................
LISTA

de inventariere a instalaþiilor utilizate pentru producerea bãuturilor alcoolice naturale distilate
Codul fiscal
al plãtitorilor
de accize

Numãrul de
cazane sau alte
instalaþii

Capacitatea
zilnicã unitarã
(litri alcool pur)

Capacitatea de
producþie lunarã
(litri alcool pur)

1

2

3

4

Conducerea agentului economic
ANEXA Nr. 9

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ............../municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind producãtorii de bãuturi alcoolice naturale distilate ºi cazanele sau alte instalaþii
existente la data de ..........................
Nr.
crt.
0

Denumirea
producãtorilor

Adresa
(localitatea, strada
ºi numãrul)

Codul fiscal
al plãtitorilor
de accize

Numãrul de
cazane sau
alte instalaþii

Capacitatea
zilnicã unitarã
(litri alcool pur)

Capacitatea de
producþie lunarã
(litri alcool pur)

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL:

Director general,
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ANEXA Nr. 10

Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat
a judeþului ............../municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind producãtorii de alcool ºi capacitãþile de producþie existente la data de .......................

Nr.
crt.

0

Denumirea
producãtorilor

Codul fiscal
al plãtitorilor
de accize

1

2

Capacitatea
de producþie
Denumirea Numãrul de coloane
a instalaþiei
produselor
de distilare
de distilare
fabricate*)
ºi rafinare**)
ºi rafinare
în 24 de ore
(litri alcool pur)
3

4

5

Capacitatea
de producþie
lunarã
(litri alcool
pur)
6

TOTAL GENERAL:

Director general,

**) Se vor înscrie toate sortimentele de alcool obþinute în urma distilãrii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut,
alcool tehnic sau, dupã caz, alcool de sintezã.
**) Se vor evidenþia pe categorii de produse fabricate.

ANEXA Nr. 11

PROCES-VERBAL DE PRELEVARE

Nr. ............ /........................
Încheiat astãzi ............................, la sediul ............................, datã la care s-a procedat, în
baza comenzii ......................................, la prelevarea a trei eºantioane de ......................................,
(numãrul ºi emitentul)

în greutate netã totalã (sau volum net total) de .......................... kg (l) din lotul .............................,
cu factura nr. .................... .
Cele trei eºantioane au urmãtoarea destinaþie:
a) un eºantion este destinat laboratorului, în scopul eliberãrii certificatului de expertizã;
b) un eºantion este destinat agentului economic ºi se va transmite cu proces-verbal;
c) un eºantion este destinat biroului vamal la care se efectueazã vãmuirea.
Eºantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, ºi anume: ..........
Eºantioanele au fost ambalate, etichetate ºi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. ........................ .
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte
semnatarã.
Partea
semnatarã

Reprezentantul agentului economic
Împuternicitul laboratorului agreat
Autoritatea vamalã
Delegatul Oficiului pentru Protecþia
Consumatorilor

Numele
ºi prenumele

Delegaþie sau
împuternicire

Semnãtura
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ANEXA Nr. 12
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

Punctul vamal ............................

DOCUMENT

de liberã circulaþie a alcoolului ºi a bãuturilor alcoolice în vrac, provenite din import
Denumirea agentului economic ..........................................................................................................
Codul fiscal .........................................................................................................................................
Adresa .................................................................................................................................................
Data intrãrii în vamã ..........................................................................................................................
Furnizorul extern ºi þara de provenienþã ..........................................................................................
Numãrul ºi data facturii externe ........................................................................................................
Denumirea produselor ºi concentraþia alcoolicã exprimatã în procente de volum ........................
Cantitatea importatã ............................................................................................................................
Destinaþia .............................................................................................................................................
Conducerea punctului vamal

ANEXA Nr. 13

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Adresa ..................................................................

REGISTRU

privind situaþia importurilor de alcool ºi de bãuturi alcoolice în vrac ºi destinaþia acestora

D.V.I.
Nr.
(numãrul
crt.
ºi data)

Importuri realizate
Cantitatea
Felul
Documentul
(litri
Valoarea
produde platã
alcool
accizelor
sului
a accizelor
pur)

Numele
beneficiarului

Adresa

Modul de valorificare
Cantitãþile
Cantitãþile
Codul
livrate
utilizate în
fiscal
(litri
producþia
alcool pur)
proprie

Numãrul
ºi data
facturii

Numãrul
ºi data
documentului
de platã

Director,
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ANEXA Nr. 14

Denumirea agentului economic ..........................
Codul fiscal ..........................................................
Adresa ..................................................................

SITUAÞIA

privind modul de valorificare a alcoolului în luna ...................... anul ..........
Numãrul ºi
data facturii

Denumirea
beneficiarului

Cantitãþile
livrate

Preþul
unitar

Valoarea

Acciza

0

1

2

3

4

5

Conducerea agentului economic

ANEXA Nr. 15

Nr. ................ din .......................
CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de comercializare
Agentul economic ...................................., cu sediul în ..................................., str. ....................
nr. ......................, înregistrat în registrul comerþului la nr. ....................., codul fiscal ...................,
telefon ..............., fax ................, telex ................., reprezentat prin ..................................., domiciliat
în ....................................., str. ................................... nr. ............, bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ......,
sectorul ......, judeþul ................, posesorul buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. ...............,
eliberat/ã de ...................................., având funcþia de ........................................, pe baza pieselor
anexate la dosar solicit eliberarea autorizaþiei de comercializare pentru:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................

Data .....................................

...................................
(semnãtura)

Domnului/Doamnei director general al Direcþiei generale ........................................
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ANEXA Nr. 16
TAXELE

de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bãuturilor alcoolice,
produselor din tutun ºi cafea
Nr.
crt.

Denumirea activitãþii

1. Alcool*)
a) producþia internã
Ñ pentru o producþie anualã de pânã la 40.000 hl
Ñ pentru o producþie anualã de peste 40.000 hl pânã la 120.000 hl
Ñ pentru o producþie anualã de peste 120.000 hl
b) pentru import
Ñ de pânã la 40.000 hl/an
Ñ peste 40.000 hl/an pânã la 120.000 hl/an
Ñ peste 120.000 hl/an
2. Bãuturi alcoolice**)
a) pentru comercializarea fiecãrui sortiment de bãuturi alcoolice din
producþia proprie sau din operaþiuni de import proprii
b) pentru comercializarea urmãtoarelor grupe de produse în sistem
angro ºi en dŽtail:
Ñ bãuturi spirtoase
Ñ þuicã ºi rachiuri naturale
Ñ vinuri ºi produse pe bazã de vin
Ñ bere
Ñ bãuturi alcoolice din import
c) pentru comercializarea bãuturilor alcoolice în sistem de alimentaþie
publicã:
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu pânã la 40 de locuri la masã
sau la bar
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu 41Ð100 de locuri la masã sau la bar
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu peste 100 de locuri la masã sau la bar
Ñ unitãþi de alimentaþie publicã cu activitate sezonierã

Ñ cantine ºi cantine-restaurant care organizeazã mese festive

d) pentru comercializarea de bãuturi alcoolice în magazine de vânzare
la preþuri cu amãnuntul taxa se percepe pe fiecare unitate de
desfacere, pe urmãtoarele grupe de produse***), astfel:
Ñ bãuturi spirtoase
Ñ vinuri ºi bãuturi pe bazã de vin
Ñ þuicã ºi rachiuri naturale
Ñ bere
Ñ produse din import
3.

Produse din tutun
a) pentru comercializarea þigaretelor provenite din producþia proprie
b) pentru comercializarea þigaretelor provenite din operaþiuni de import
proprii
c) pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât þigaretele,
provenite din producþia proprie

Taxa de autorizare

50.000.000 lei
200.000.000 lei
350.000.000 lei
50.000.000 lei
200.000.000 lei
350.000.000 lei

10.000.000 lei

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

lei
lei
lei
lei
lei

5.000.000 lei
7.500.000 lei
10.000.000 lei
1/3 din taxa de
autorizare
perceputã la unitãþile
cu activitate permanentã, corespunzãtor numãrului de
locuri la masã sau
la bar
5% din taxa
minimã
perceputã
pentru unitãþile de
alimentaþie publicã

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

lei
lei
lei
lei
lei

150.000.000 lei
150.000.000 lei
5.000.000 lei
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Nr.
crt.

Denumirea activitãþii

Taxa de autorizare

d) pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât þigaretele,
provenite din operaþiuni de import proprii
e) pentru comercializarea þigaretelor ºi a produselor din tutun în sistem
angro
e') pentru comercializarea numai a produselor din tutun, altele decât
þigaretele, în sistem angro
f) ,pentru comercializarea þigaretelor ºi a produselor din tutun în sistem
en dŽtail
4.
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Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilã,
inclusiv amestecuri cu cafea solubilã
a) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii, provenite din producþia proprie sau din operaþiuni proprii
de import
b) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii în sistem angro
c) pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse autorizãrii
în sistem de alimentaþie publicã****):
Ñ pentru cofetãrii
Ñ pentru unitãþi de alimentaþie publicã cu pânã la 40 de locuri la masã
sau la bar
Ñ pentru unitãþi de alimentaþie publicã cu peste 40 de locuri la masã
sau la bar
d) pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse
autorizãrii, prin unitãþi de desfacere la preþuri cu amãnuntul

5.000.000 lei
100.000.000 lei
5.000.000 lei
1.000.000 lei

50.000.000 lei
10.000.000 lei

2.000.000 lei
1.000.000 lei
2.500.000 lei
1.000.000 lei

A. ****) 1. Nivelul producþiei anuale sau al importului anual de alcool, în funcþie de care se va datora taxa de
autorizare, este cel declarat de agenþii economici producãtori sau importatori la solicitarea autorizaþiei.
A.
2 . În condiþiile trecerii de la o tranºã inferioarã la o tranºã superioarã, taxele de autorizare achitate vor fi
regularizate în raport cu producþia efectiv realizatã sau cu cantitatea de alcool importat.
A.
3. Regularizarea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a autorizaþiei.
A.
4. Taxa se aplicã în aceleaºi condiþii ºi pentru producãtorii de bãuturi alcoolice care vând alcool.
A. ****) 1. Prin sortiment de bãuturã alcoolicã se înþelege fiecare tip de bãuturã cu denumire diferitã.
A.
2. Pentru fiecare nou sortiment de bãuturi alcoolice produs sau importat ulterior obþinerii autorizaþiei iniþiale
se va solicita o nouã autorizaþie, cu achitarea taxei aferente.
A.
Acelaºi principiu se va aplica ºi pentru grupele de bãuturi alcoolice comercializate în sistem angro ºi en dŽtail.
A. ****) Pentru mediul rural în centrul de comunã taxa se reduce cu 50%, iar în satele aparþinãtoare, cu 75%.
A. ****) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe ºi pentru unitãþile de alimentaþie publicã care plãtesc
taxa de autorizare pentru comercializarea bãuturilor alcoolice.
B. Pentru comercianþii în sistem en dŽtail ºi de alimentaþie publicã, de produse supuse autorizãrii, care deþin în
subordine unitãþi de desfacere ce au sedii diferite, autorizaþia se elibereazã cu plata taxei corespunzãtoare pentru fiecare
unitate. Eliberarea autorizaþiilor se face de cãtre organul fiscal în evidenþa cãruia este înregistrat comerciantul, persoanã
juridicã, ca plãtitor de impozite ºi taxe.
ANEXA Nr. 17

ROMÂNIA
MINISTERUL FINANÞELOR

Direcþia ............................
AUTORIZAÞIE

Nr. ................ din .........................
În baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, se
autorizeazã Societatea Comercialã ........................................., cu sediul în ................................, înregistratã la registrul comerþului sub nr. .................., codul fiscal ....................., pentru comercializarea
urmãtoarelor produse: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Director general,
.......................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Data emiterii ..............................................
Valabilã pânã la data de .........................
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea
ºi completarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor impozite indirecte
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea ºi completarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI
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