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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Ministrul finanþelor,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 36 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
Ñ Ordinul ministrului finanþelor nr. 95/1998, publicat în
a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 bis din
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, aprobatã ºi
11 februarie 1998;
modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi comÑ Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.531/1998, publicat
pletãrile ulterioare, anexã la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prevederilor pre- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din
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Ñ Ordinul ministrului
în Monitorul Oficial al
12 octombrie 1998;
Ñ Ordinul ministrului
în Monitorul Oficial al
20 noiembrie 1998.

finanþelor nr. 1.925/1998, publicat
României, Partea I, nr. 386 din
finanþelor nr. 2.048/1998, publicat
României, Partea I, nr. 443 din

Art. 3. Ñ Direcþia generalã legislaþie impozite indirecte
va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 2.577.
ANEXÃ

MINISTERUL FINANÞELOR
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
În temeiul art. 36 din 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 ºi modificatã
prin Legea nr. 196/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se emit urmãtoarele norme metodologice:

Accize
ORDONANÞÃ

Art. 2. Ñ Produsele pentru care se datoreazã accize
sunt:
a) alcoolul etilic alimentar, bãuturile alcoolice ºi orice
alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar;
b) produsele din tutun;
c) produsele petroliere;
d) alte produse ºi grupe de produse, nominalizate în
anexa nr. 2 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
NORME

1. Produsele supuse accizelor din cadrul grupelor prevãzute la art. 2 din ordonanþa de urgenþã, pe poziþii ºi
coduri tarifare corespunzãtoare, sunt prezentate în anexele
nr. 1 ºi 2 la prezentele norme metodologice.
În categoria bãuturilor spirtoase sunt asimilate ºi esenþele alimentare cu conþinut de alcool etilic alimentar mai
mare de 0,5% în volum.
ORDONANÞÃ

Art. 4. (alin. 1, 2 ºi 3) Ñ Plãtitori de accize pentru produsele prevãzute la art. 3 sunt agenþii economici Ñ persoane juridice, asociaþii familiale ºi persoane fizice
autorizate Ñ care produc sau importã astfel de produse.
Pentru alcoolul etilic alimentar provenit din þarã sau din
import, utilizat ca materie primã în obþinerea bãuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plãteºte o singurã datã de cãtre
agentul economic producãtor sau importator de alcool etilic
alimentar.
Pentru bãuturile alcoolice spirtoase, produse în þarã
exclusiv din alcool etilic alimentar provenit din þarã sau din
import, nu se mai datoreazã accize.

prevãzute la art. 3 din ordonanþa de urgenþã Ñ nu se mai
datoreazã accize, întrucât pentru alcoolul etilic alimentar
utilizat ca materie primã producãtorul sau importatorul a
calculat acciza prevãzutã de legea în vigoare la data achiziþionãrii alcoolului etilic alimentar de cãtre producãtorii de
bãuturi alcoolice spirtoase.
ORDONANÞÃ

Art. 5. (alin. 1) Ñ Pentru alcoolul etilic alimentar, bãuturile alcoolice ºi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin alcool etilic alimentar,
accizele se datoreazã ºi se calculeazã o singurã datã de
cãtre agentul economic producãtor sau importator ºi sunt
stabilite în sume fixe exprimate în lei pe unitatea de
mãsurã, astfel: É .
NORME

3. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru
produsele prevãzute la art. 3 din ordonanþa de urgenþã se
determinã dupã cum urmeazã:
a) pentru 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:
A =Q x C x K ,
100

în care:
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea (în litri);
C = concentraþia alcoolicã exprimatã în procente de
NORME
volum;
K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 1 din anexa
2. Pentru bãuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv
din alcool etilic by
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b) pentru bãuturi alcoolice naturale:
A =Q x C x K ,
100

3

Nu se acceptã deducerea unor accize aferente materiilor
prime în cuantum mai mare decât cel al accizelor aferente
produselor finite livrate.
ORDONANÞÃ

în care:
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea (în litri);
C = concentraþia alcoolicã exprimatã în procente de
volum;
K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 2 din anexa
nr. 1 la ordonanþa de urgenþã;
c) pentru vinuri ºi produse pe bazã de vin, bere:
A =Q x C x K ,
100
în care:
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea (în litri);
C = concentraþia alcoolicã exprimatã în procente de
volum;
K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 3 ºi 4 din anexa
nr. 1 la ordonanþa de urgenþã.
În anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice sunt
redate exemple privind metologia de calcul al accizelor.
ORDONANÞÃ

Art. 6. (alin. 1) Ñ În cazul produselor prevãzute la
art. 3, provenite din import sau din þarã, utilizate ca materie
primã pentru obþinerea altor produse supuse accizelor Ñ
altele decât bãuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv
din alcool etilic alimentar Ñ, agenþii economici prelucrãtori
vor deduce din accizele datorate pentru produsele finale
facturate, pe bazã de documente justificative, accizele plãtite în vamã sau la achiziþionarea de pe piaþa internã a
materiei prime.
NORME

4. Pentru deducerea accizelor aferente produselor prevãzute la art. 3 din ordonanþa de urgenþã, importate sau
achiziþionate de pe piaþa internã ºi utilizate ca materie
primã pentru obþinerea altor produse, agenþii economici vor
proceda astfel:
Ñ vor evidenþia în jurnalul de cumpãrãri, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele
norme metodologice, toate intrãrile de produse utilizate ca
materie primã ºi accizele aferente, dupã caz;
Ñ vor evidenþia în jurnalul de vânzãri, întocmit conform
modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme
metodologice, toate livrãrile de produse.
ORDONANÞÃ

Art. 6. (alin. 2) Ñ Deducerea se face pe rãspunderea
agenþilor economici, în raport cu cantitatea de materie
primã utilizatã efectiv Ñ în limita normelor de consum Ñ,
pentru obþinerea produselor finite supuse accizelor, livrate
în fiecare lunã calendaristicã.
NORME

Art. 9. (alin. 1) Ñ Pentru þigarete, indiferent de provenienþa ºi de calitatea acestora, se datoreazã bugetului de
stat o accizã specificã, stabilitã în lei/1.000 de þigarete, la
care se adaugã o cotã procentualã de 20%, aplicatã asupra bazei de impozitare, stabilitã potrivit prezentei ordonanþe de urgenþã.
NORME

6. Sumele datorate bugetului de stat drept accizã pentru
þigarete se determinã dupã cum urmeazã:
Total accizã datoratã = A1 + A2
A1 = Q x K
A2 = Bi x 20%,
în care:
A1 = acciza specificã;
A2 = acciza procentualã;
Q = cantitatea exprimatã în unitãþi de 1.000 de þigarete;
K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 5 din anexa
nr. 1 la ordonanþa de urgenþã;
Bi = baza de impozitare prevãzutã de ordonanþa de
urgenþã.
ORDONANÞÃ

Art. 11. (alin. 1) Ñ Pentru produsele din tutun, altele
decât þigaretele, se datoreazã bugetului de stat accize specifice stabilite în lei/unitatea de mãsurã, prevãzute în anexa
nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã.
NORME

7. Sumele datorate bugetului de stat drept accizã se
determinã dupã cum urmeazã:
a) þigãri ºi þigãri de foi:
A = Q x K,
în care:
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea (exprimatã în unitãþi de 1.000 de þigãri);
K = acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 6 din anexa
nr. 1 la ordonanþa de urgenþã;
b) tutun destinat fumatului, tutun de prizat ºi tutun de
mestecat:
A
în
A
Q
K
nr. 1

= Q x K,
care:
= cuantumul accizei;
= cantitatea (kg);
= acciza unitarã prevãzutã la nr. crt. 7 ºi 8 din anexa
la ordonanþa de urgenþã.
ORDONANÞÃ

Art. 14. Ñ Pentru carburanþii auto se datoreazã bugetului de stat accize stabilite în ECU pe tona de produs finit,
prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã.

5. Deducerea se face pe rãspunderea agenþilor economici, în raport cu cantitatea de materie primã utilizatã pentru obþinerea produsului finit care se livreazã în fiecare lunã
NORME
calendaristicã. Limita normei de consum în funcþie de care
8. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru
se face deducerea accizelor aferente materiei prime este
carburanþii
auto se determinã dupã cum urmeazã:
prevãzutã în reþetele de fabricaþie a bãuturilor alcoolice
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în care:
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea (tone);
K = acciza prevãzutã la nr. crt. 9, 10 ºi 11 din anexa
nr. 1 la ordonanþa de urgenþã;
R = curs de schimb.
Transferurile carburanþilor auto în cadrul subunitãþilor
fãrã personalitate juridicã din structura unui agent economic
cu personalitate juridicã nu sunt generatoare de platã a
accizelor. Aceastã obligaþie se creeazã în momentul transferului dreptului de proprietate.

Ñ se vor evidenþia distinct într-un jurnal, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, toate cantitãþile de cafea prãjitã rezultate din
prelucrare ºi livrate lunar.
Jurnalul de cumpãrare a materiei prime ºi cel de vânzare a produselor finite se vor întocmi pentru fiecare lunã
calendaristicã în parte, în baza documentelor de evidenþã
operativã.
Datele din aceste jurnale vor sta la baza întocmirii
decontului lunar de accize.

ORDONANÞÃ

Art. 21. [lit. e)] Ñ Sunt scutite de la plata accizelor:
e) produsele livrate la rezerva de stat ºi la rezerva de
mobilizare, pe perioada în care au acest regim;

Art. 16. (alin. 2) Ñ Plãtitori de accize sunt ºi persoanele
fizice care introduc în þarã bunuri de natura celor prevãzute
la nr. crt. 8 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanþã de
urgenþã.
NORME

9. Plãtitori de accize sunt ºi persoanele fizice care introduc în þarã autoturisme ºi autoturisme de teren (inclusiv din
import, rulate), indiferent de capacitatea cilindricã a acestora.
Calculul accizelor se efectueazã în funcþie de capacitatea cilindricã a autoturismelor ºi în raport cu gradul de
poluare (redus sau normal) al autoturismului.
Gradul de poluare se stabileºte de cãtre Regia
Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ, pe baza verificãrilor
efectuate asupra autoturismelor, ºi va fi atestat deþinãtorului
de autovehicule printr-un înscris.
Acest înscris va fi prezentat organului vamal ºi va sta la
baza determinãrii cuantumului accizelor.
Determinarea gradului de poluare se va efectua în baza
reglementãrii naþionale ”Condiþii tehnice pentru vehicule
rutiere, în vederea admiterii în circulaþie pe drumurile
publice din RomâniaÒ.

ORDONANÞÃ

NORME

11. Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau din
rezerva de mobilizare plata accizelor se face de cãtre unitãþile deþinãtoare ale acestor stocuri la livrarea produselor
cãtre beneficiari.
ORDONANÞÃ

Art. 22. Ñ Pentru produsele prevãzute la art. 21 lit. a)
alin. 2, lit. b), lit. f) ºi lit. g) scutirea se acordã prin restituirea accizelor plãtite la achiziþionarea acestora, pe baza
documentelor justificative ºi numai pentru cantitãþile folosite
cu destinaþiile expres menþionate în prezenta ordonanþã de
urgenþã.
NORME

12.1. În ceea ce priveºte scutirea prevãzutã la art. 21
lit. a) alin. 2:
Pentru produsele supuse accizelor, cumpãrate de la producãtorii interni ºi revândute la export de cãtre agenþii economici autorizaþi sã efectueze astfel de operaþiuni,
facturarea se va face la preþuri cu accize, iar valoarea
ORDONANÞÃ
accizelor se va evidenþia obligatoriu ºi distinct în facturã.
Art. 20. Ñ Din accizele datorate bugetului de stat penPentru bãuturile spirtoase exportate se restituie accizele
tru cafeaua obþinutã prin prãjirea cafelei verzi se deduc, pe
aferente echivalentului de alcool etilic alimentar pur conþibazã de documente justificative, accizele plãtite în vamã
nut în aceste produse.
sau la achiziþionarea de la terþi pentru cafeaua verde.
Exportatorii, pe baza cererii-tip conform modelului prePrincipiile deducerii accizelor se aplicã ºi în cazul sortizentat
în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice ºi
mentelor de cafea obþinute prin amestecul diferitelor tipuri
a
documentelor
justificative care sã ateste exportul ºi calde cafea naturalã, pentru care au fost plãtite accize, cu alþi
culul analitic al accizelor solicitate a fi restituite, pot cere
înlocuitori de cafea.
În acest caz, din accizele datorate bugetului de stat organelor fiscale teritoriale restituirea accizelor aferente propentru sortimentele de cafea cu înlocuitori se deduc, pe duselor finite exportate în cursul unei luni calendaristice.
bazã de documente justificative, accizele plãtite cu ocazia Cererea se face în termen de cel mult 60 de zile de la
data efectuãrii exportului.
achiziþionãrii cafelei introduse în prelucrare.
Restituirea accizelor aferente exportului se va efectua de
NORME
cãtre organele fiscale în a cãror razã teritorialã agentul
10. Din accizele aferente cafelei prãjite obþinute din pre- economic îºi are sediul fiscal, în urmãtoarele condiþii:
Ñ depunerea unei cereri-tip de restituire, conform modelucrarea cafelei neprãjite (verzi) se deduc accizele aferente
lului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodocantitãþilor de cafea utilizate ca materie primã.
Deducerea se face pe rãspunderea agenþilor economici, logice;
Ñ depunerea unei copii legalizate de pe contractele de
în raport cu cantitatea de materie primã utilizatã pentru
export
încheiate cu partenerii externi;
obþinerea produsului finit ce se livreazã în fiecare lunã
Ñ justificarea realitãþii exportului pe bazã de documente
calendaristicã, ºi este condiþionatã de dovada achitãrii efective a accizelor aferente materiei prime. Limita scãzãmântu- (facturã externã, declaraþie vamalã de export), care sã
ateste realizarea efectivã a exportului;
lui maxim admis la prãjire este de 20%.
Ñ depunerea dovezii achitãrii accizelor aferente produPentru determinarea accizelor datorate bugetului de stat
selor achiziþionate pe piaþa internã ºi exportate.
se va proceda astfel:
Restituirea accizelor se va face în termen de cel mult
Ñ se vor evidenþia distinct într-un jurnal, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodo- 30 de zile de la depunerea documentaþiei complete ºi
logice, toate cantitãþile de cafea neprãjitã (verde) cumpãrate numai în urma verificãrii efective a realitãþii sumelor soliciCompression
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tate a fi restituite. For Evaluation Purposes Only
în vederea prelucrãrii;
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12.2. În ceea ce priveºte scutirea prevãzutã la art. 21
lit. b):
Pentru produsele comercializate prin magazinele autorizate potrivit legii sã comercializeze mãrfuri în regim ”duty
freeÒ, restituirea se face în baza cererii-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, adresatã organelor fiscale teritoriale.
Restituirea accizelor aferente produselor aprovizionate la
preþuri cu accize ºi vândute în regim ”duty freeÒ se va face
în urma unei verificãri efective a realitãþii sumelor solicitate
a fi restituite.
12.3. În ceea ce priveºte scutirea prevãzutã la art. 21
lit. f):
În situaþiile în care agenþii economici achiziþioneazã
alcool etilic alimentar de la producãtori sau importatori, pe
care îl utilizeazã în producþia de alcool sanitar, pot solicita
restituirea accizelor plãtite la achiziþionarea alcoolului utilizat
ca materie primã numai atunci când acest alcool sanitar
este destinat livrãrii cãtre unitãþi sanitare ºi farmacii.
Prin unitãþi sanitare, în acest caz, se înþelege: spitale,
sanatorii, policlinici, dispensare ºi cabinete medicale.
12.4. În ceea ce priveºte scutirea prevãzutã la art. 21
lit. g):
În situaþiile în care agenþii economici achiziþioneazã
alcool etilic alimentar de la producãtori sau importatori, pe
care îl utilizeazã în producþia de medicamente ºi de oþet
alimentar, pot solicita restituirea accizelor plãtite la achiziþionarea alcoolului utilizat ca materie primã.
Pentru a beneficia de restituire, producãtorii prevãzuþi la
lit. f) ºi g) vor depune la organul fiscal teritorial o cereretip, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 sau în
anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, dupã caz.
Cererea se depune lunar, pânã la data de 25 a lunii
urmãtoare, pentru toate cantitãþile de alcool achiziþionate în
cursul lunii precedente ºi introduse efectiv în fabricaþie.
Restituirea se va face în termen de cel mult 30 de zile
de la data depunerii documentaþiei complete la organul fiscal teritorial, pe baza verificãrii realitãþii sumelor solicitate.
Agenþii economici producãtori de alcool sanitar destinat
livrãrii cãtre unitãþi sanitare ºi farmacii, precum ºi cei producãtori de oþet alimentar, care folosesc pentru realizarea
acestor produse alcoolul etilic alimentar fabricat în secþiile
proprii, vor beneficia de scutirile prevãzute la art. 21 lit. f)
ºi g) în urmãtoarele condiþii:
Ñ lunar, din accizele aferente tuturor cantitãþilor de
alcool etilic alimentar prelucrate vor deduce accizele aferente alcoolului etilic alimentar, corespunzãtor cantitãþilor de
alcool sanitar livrate cãtre spitale ºi farmacii, precum ºi
cantitãþilor de oþet alimentar livrate.

5

În vederea evidenþierii tuturor cantitãþilor de alcool utilizat
ca materie primã, agenþii economici care deþin atât secþii
de producere a alcoolului etilic alimentar, cât ºi secþii de
prelucrare a acestuia în produse pe bazã de alcool etilic
alimentar vor proceda astfel:
Ñ la livrarea alcoolului etilic alimentar cãtre secþiile de
prelucrare în alte produse se calculeazã ºi se evidenþiazã
acciza aferentã cantitãþilor de alcool introduse în prelucrare;
Ñ documentele de transfer al alcoolului dintr-o secþie în
alta vor fi centralizate lunar într-un jurnal, conform modelului prezentat în anexa nr. 4a) la prezentele norme metodologice;
Ñ toate livrãrile de produse rezultate din prelucrarea
alcoolului etilic alimentar se vor evidenþia în jurnalul de
vânzãri, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5
la prezentele norme metodologice;
Ñ valoarea accizelor datorate bugetului de stat se
determinã pe baza datelor cuprinse în jurnalul privind transferurile [anexa nr. 4a)] ºi în jurnalul privind vânzãrile (anexa
nr. 5) în urma efectuãrii deducerilor prevãzute la art. 21
lit. f) ºi g) din ordonanþa de urgenþã.

Taxa pentru jocuri de noroc
ORDONANÞÃ

Art. 25. (alin. 2) Ñ Taxa se aplicã asupra veniturilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, calculate ca diferenþã între totalul rulajului încasãrilor pentru fiecare tip de
joc ºi totalul premiilor acordate jucãtorilor în limitele prevãzute de lege.
NORME

Art. 23. [lit. c)] Ñ Momentul datorãrii accizelor îl constituie:
c) data efectuãrii livrãrii bãuturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic alimentar utilizat ca materie primã la obþinerea
acestora Ñ în cazul unitãþilor care deþin atât secþii de producere a alcoolului etilic alimentar, cât ºi secþii de producere a bãuturilor alcoolice.

14. Premiile acordate jucãtorilor, în accepþia ordonanþei
de urgenþã, sunt premiile acordate efectiv jucãtorilor atât în
numerar, cât ºi sub formã de obiecte.
Pentru determinarea bazei de calcul la care se aplicã
taxa procentualã prevãzutã la art. 25 alin. (1) din ordonanþa
de urgenþã din veniturile efectiv încasate de la jucãtori Ñ
reflectate zilnic în registrul de casã în coloana ”încasãriÒ Ñ
se deduc premiile efectiv acordate în aceeaºi zi jucãtorilor
Ñ reflectate în registrul de casã în coloana ”plãþiÒ. În cazul
premiilor acordate în obiecte, din încasãrile legal determinate se deduce valoarea de achiziþie a bunurilor acordate
ca premii.
Nu se deduc din valoarea încasãrilor totale realizate Ñ
care stã la baza calculãrii taxei pentru jocuri de noroc Ñ
fondurile de premiere constituite ºi neacordate efectiv jucãtorilor.
În cazul activitãþii de jocuri de noroc desfãºurate pe
baza unor contracte de colaborare sau de asociere în participaþiune, încheiate între agenþii economici deþinãtori de
aparaturã specificã ºi agenþii economici care pun la dispoziþie acestora spaþiul de joc necesar, veniturile obþinute de
agenþii economici deþinãtori de spaþiu sunt considerate venituri din activitatea de jocuri de noroc ºi se supun taxei de
30%.
În situaþia loteriilor, tombolelor ºi a altor jocuri de noroc
pentru care biletele de participare la joc se pun în vânzare
în luni calendaristice anterioare celei în care se organizeazã jocul, taxa datoratã bugetului de stat se determinã
în luna în care se organizeazã jocul ºi se acordã premiile,
luându-se în calcul toate încasãrile realizate din vânzarea
biletelor de participare la jocul respectiv.

NORME

Dispoziþii comune ºi finale

ORDONANÞÃ

ORDONANÞÃ
13. Acelaºi principiu se aplicã ºi în cazul alcoolului etilic
alimentar utilizat ca materie primã pentru obþinerea altor
Art. 26. (alin. 2) Ñ Valoarea în lei a accizelor ºi a impoCompression
by CVISION
For de
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Only
produse decât bãuturile
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ordonanþe de urgenþã în ECU/unitatea de mãsurã, se determinã prin transformarea sumelor exprimate în ECU la
cursul de schimb valutar, stabilit de Banca Naþionalã a
României în penultima zi lucrãtoare a sãptãmânii. Acest
curs se utilizeazã pe toatã durata sãptãmânii urmãtoare.
NORME

15. Prin expresia sãptãmâna urmãtoare, în accepþia
ordonanþei de urgenþã, se înþelege perioada cuprinsã între
ziua de luni, ora zero, ºi duminica urmãtoare, ora 24,00.
ORDONANÞÃ

Art. 27. Ñ Rãspunderea calculãrii ºi vãrsãrii la bugetul
de stat a accizelor, a impozitului la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã, precum ºi a taxei pentru jocurile
de noroc revine plãtitorilor prevãzuþi în prezenta ordonanþã
de urgenþã.
NORME

16. Rãspunderea calculãrii ºi vãrsãrii la bugetul de stat
a taxei de 10% asupra încasãrilor obþinute din vânzãrile de
mãrfuri în regim ”duty freeÒ revine agenþilor economici autorizaþi sã comercializeze produse în acest regim.
Agenþii economici plãtitori de accize ºi de impozit la
þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã au obligaþia sã înscrie distinct în facturile de vânzare cuantumul
acestor impozite.
ORDONANÞÃ

Art. 28. Ñ Toþi agenþii economici plãtitori de accize sau
de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonanþã de urgenþã, sunt obligaþi ca, în baza unei declaraþii
scrise, sã se înregistreze ca plãtitori de astfel de impozite
la organele fiscale teritoriale. Organele fiscale teritoriale au
obligaþia sã atribuie fiecãrui plãtitor un cod special ºi sã
remitã agenþilor economici, în termen de 15 zile de la data
primirii declaraþiei, înºtiinþarea de luare în evidenþã ca plãtitor de astfel de impozite indirecte ºi codul atribuit.

la ordonanþa de urgenþã vor conduce urmãtoarele jurnale
de evidenþã:
a) jurnalul de cumpãrãri, întocmit în cazul produselor
pentru care este prevãzutã deducerea accizelor, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme
metodologice;
b) jurnalul de vânzãri, care va fi întocmit distinct pentru
fiecare grupã de produse, supusã accizelor.
În acest jurnal vor fi evidenþiate toate livrãrile de produse cãtre terþi, conform modelului prezentat în anexa nr. 5
la prezentele norme metodologice.
18.2. Pentru evidenþierea încasãrilor din activitatea de
jocuri de noroc se utilizeazã formularele întocmite conform
modelelor prezentate în anexele nr. 10Ñ17, împreunã cu
instrucþiunile de completare a acestora.
Pe coperta 1 a fiecãrui carnet se vor tipãri atât denumirea exactã a formularelor legate în carnetul respectiv, cât ºi
urmãtoarele:

Organul fiscal ..................................................................
Acest registru a fost înregistrat sub nr. ÉÉÉ/É.É
ºi conþine ÉÉ file numerotate de la nr. É........É la
nr. ÉÉ..........É .
Inspector,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Tipãrirea, procurarea, gestionarea, arhivarea ºi pãstrarea
formularelor pentru evidenþa încasãrilor din jocuri de noroc,
prezentate în anexele nr. 10Ñ17 la prezentele norme
metodologice, se fac potrivit dispoziþiilor Hotãrârii Guvernului
nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a norNORME
melor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora.
17. Agenþii economici plãtitori de accize sau de alte
Înregistrarea carnetelor cuprinzând formularele se face
impozite indirecte, reglementate prin ordonanþa de urgenþã, pe baza cererii scrise a organizatorului de jocuri de noroc,
sunt obligaþi sã se înregistreze ca plãtitori de astfel de care trebuie sã conþinã urmãtoarele elemente:
impozite.
Ñ datele de identificare a organizatorului de jocuri de
Pentru vãmuirea mãrfurilor importate, agenþii economici noroc: denumirea, sediul, numãrul de telefon/fax, codul fiscare efectueazã importuri de produse supuse accizelor vor cal, codul de înregistrare ca plãtitor de taxã pentru jocurile
prezenta organului vamal înºtiinþarea de luare în evidenþã de noroc;
ca plãtitor de accize.
Ñ denumirea fiecãrui formular ºi numãrul aferent de
Înregistrarea ca plãtitor de accize ºi de alte impozite in- carnete pentru care se solicitã înregistrarea;
directe se face conform prevederilor Ordonanþei Guvernului
Ñ tipul, numãrul ºi data documentului cu care s-au
nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de
achiziþionat formularele a cãror înregistrare se solicitã;
impozite ºi taxe, aprobatã prin Legea nr. 228/1998, ºi ale
Ñ seriile formularelor respective (de la É pânã la É);
normelor metodologice date în aplicarea acestei ordonanþe,
Ñ locul organizãrii jocurilor de noroc.
aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 2.116/1998.
18.3. Evidenþierea în contabilitate a accizelor calculate
Obligaþiile plãtitorilor
se efectueazã dupã cum urmeazã:
a) pentru cazurile prevãzute la art. 18 lit. a), lit. c) ºi
ORDONANÞÃ
lit. d) din ordonanþa de urgenþã:
Art. 30. Ñ Plãtitorii au obligaþia sã þinã evidenþa accize- 635 ”Cheltuieli cu alte impozite, = 446 ”Alte impozite,
lor, a impozitului la þiþeiul ºi la gazele naturale din productaxe ºi vãrsãminte
taxe ºi vãrsãminte
þia internã ºi a taxei pentru jocurile de noroc, dupã caz,
asimilateÒ
asimilateÒ Ñ analiconform normelor metodologice emise de Ministerul
tic distinct
Finanþelor în aplicarea acestei ordonanþe de urgenþã.
b) pentru cazul prevãzut la art. 18 lit. b), accizele se
NORME
includ în costul de achiziþie al produselor din import ºi se
18.1. În vederea întocmirii decontului de accize, plãtitorii înregistreazã în creditul contului 446 ”Alte impozite, taxe ºi
Compression
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Ñ analitic
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18.4. Pentru reflectarea în contabilitate a impozitelor prevãzute la art. 24 din ordonanþa de urgenþã se efectueazã
articolul contabil:
635 ”Cheltuieli cu alte impozite, = 446 ”Alte impozite,
taxe ºi vãrsãminte
taxe ºi vãrsãminte
asimilateÒ
asimilateÒ Ñ analitic distinct
18.5. Pentru societãþile comerciale organizatoare de
jocuri de noroc reflectarea în contabilitate a taxelor datorate
bugetului de stat, precum ºi a încasãrii sumelor ºi acordãrii premiilor se efectueazã dupã cum urmeazã:
Ñ taxa de 30%, calculatã la baza de impozitare, ºi taxa
pentru cazinouri:
635 ”Cheltuieli cu alte impozite, = 446 ”Alte impozite,
taxe ºi vãrsãminte
taxe ºi vãrsãminte
asimilateÒ
asimilateÒ Ñ analitic distinct
Ñ încasarea sumelor în lei ºi în valutã:

7

ORDONANÞÃ

Art. 32. (alin. 1) Ñ Plata accizelor, a impozitului la þiþeiul
ºi la gazele naturale din producþia internã ºi a taxei pentru
jocurile de noroc se efectueazã lunar Ñ dacã legea nu
prevede altfel Ñ 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.
NORME

20. Sumele datorate bugetului de stat drept accize ºi
impozit la þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã
se vor vãrsa de cãtre agenþii economici astfel:
a) în toate judeþele ºi sectoarele municipiului Bucureºti
în care funcþioneazã trezorerii ale statului, conturile sunt
deschise la trezoreriile locale din cadrul percepþiilor,
circumscripþiilor fiscale ºi administraþiilor financiare în a
cãror razã teritorialã plãtitorii îºi au sediul fiscal, ºi anume:
5311 ”Casa în leiÒ
= 708 ”Venituri din activitãþi
Ñ contul 20.14.01.01
”AccizeÒ
diverseÒ Ñ analitic
Ñ contul 20.14.01.02
”Impozit pe þiþeiul din producþia internã ºi gaze natu”jocuri de norocÒ
raleÒ
5314 ”Casa în valutãÒ
= 708 ”Venituri din activib)
în
municipiul
Bucureºti
Ñ
sectoarele 4 ºi 5, precum
tãþi diverseÒ Ñ
ºi
în
judeþul
Ilfov,
unde
nu
funcþioneazã
trezorerii ale statuanalitic ”jocuri de
lui,
conturile
sunt
deschise
pe
seama
unitãþilor
fiscale, în a
norocÒ
cãror razã teritorialã plãtitorii îºi au sediul fiscal, la unitãþile
Ñ achitarea premiilor acordate jucãtorilor:
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A., ºi anume:
Ñ contul 60.14.x.01
”AccizeÒ
658 ”Alte cheltuieli
= 5311 ”Casa în leiÒ
Ñ
contul
60.14.x.02
”Impozit
pe þiþeiul din prode exploatareÒ Ñ analitic
ducþia
internã
ºi gaze natu”jocuri de norocÒ
raleÒ
658 ”Alte cheltuieli
= 5314 ”Casa în valutãÒ
Taxele de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
de exploatareÒ Ñ analitic
bãuturilor alcoolice, produselor din tutun ºi a cafelei se
”jocuri de norocÒ
vireazã la bugetul de stat astfel:
18.6. Pentru agenþii economici autorizaþi sã comercialiÑ în contul 20.17.01.03 ”Taxe pentru eliberarea de
zeze produse în regim ”duty freeÒ reflectarea în contabili- licenþe ºi autorizaþiiÒ, deschis la unitãþile trezoreriei statului;
tate a taxei de 10% asupra încasãrilor totale datorate
Ñ în contul 60.17.x.03 ”Taxe pentru eliberarea de
bugetului de stat se efectueazã dupã cum urmeazã:
licenþe ºi autorizaþiiÒ, deschis la filialele sectoarelor 4 ºi 5
Ñ taxa de 10%, calculatã asupra încasãrilor totale obþi- ale Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. pentru agenþii econute de magazinele autorizate potrivit legii sã comerciali- nomici cu sediul fiscal în sectoarele respective ºi în judeþul
Ilfov.
zeze mãrfuri în regim ”duty freeÒ:
Plãþile se efectueazã cu ordin de platã tip trezorerie,
635 ”Cheltuieli cu alte impozite, = 446 ”Alte impozite,
care se completeazã cu toate elementele cuprinse în fortaxe ºi vãrsãminte
taxe ºi vãrsãminte
asimilateÒ
asimilateÒ Ñ anali- mular. În mod deosebit se vor avea în vedere:
Ñ la poziþia ”banca beneficiaruluiÒ se înscrie sucursala
tic distinct
judeþeanã a Bãncii Naþionale a României, cont 51.000, respectiv Sucursala municipiului Bucureºti a Bãncii Comerciale
ORDONANÞÃ
Române Ñ S.A., cont 51 50ÉÉ;
Art. 31. Ñ Plãtitorii de accize, de impozit la þiþeiul ºi la
Ñ la poziþia ”beneficiarÒ se înscrie trezoreria municipiului
gazele naturale din producþia internã, precum ºi de taxe
(oraº, percepþie)ÉÉ, cont 20.14.01.01 pentru accize sau
pentru jocurile de noroc, dupã caz, au obligaþia sã depunã cont 20.14.01.02 pentru impozit la þiþeiul din producþia
lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare, la organul fis- internã ºi gaze naturale.
cal teritorial, decontul de impunere, potrivit modelului din
Organele fiscale asigurã evidenþa nominalã pe plãtitori a
normele metodologice emise de Ministerul Finanþelor.
accizelor ºi a impozitelor datorate ºi încasate potrivit normelor în vigoare.
NORME
21. Prezentele norme metodologice se aplicã o datã cu
19. Deconturile de impunere pentru accize, impozit la intrarea în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
þiþeiul ºi la gazele naturale din producþia internã, precum ºi nr. 50/1998 pentru modificarea ºi completarea prevederilor
pentru taxa pentru jocuri de noroc sunt prevãzute în ane- Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind
xele nr. 18Ñ20 la prezentele norme metodologice.
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Aceste deconturi se depun la organele fiscale teritoriale Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din
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LISTA

cuprinzând produsele supuse accizelor, prevãzute în anexa nr. 1 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997,
pe poziþii ºi coduri tarifare

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
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LISTA

cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accizele) pentru alte produse ºi grupe de produse din import ºi din þarã,
pe coduri tarifare

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
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NOTA
Cu prefixul ÒexÓ au fost marcate situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã sau din întregul cod tarifar, sunt supuse accizelor
numai produsul sau grupa de produse menþionate.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

EXEMPLE

privind metodologia de calcul al accizelor pentru alcool ºi bãuturi alcoolice
I. 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 de vin cu concentraþie în alcool de
peste 22% în volum; coniac, armaniac ºi vinars

A. IMPORT
1) Produse îmbuteliate
a) Ñ alcool etilic alimentar ambalat în sticle cu capacitate de 0,50 l, cu tãrie alcoolicã de
96% vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

0,50 l x 96% x 2.640.000 lei = 12.672 lei
100

b) Ñ alcool etilic alimentar ambalat în sticle cu capacitate de 0,75 l, cu tãrie alcoolicã de
96% vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

0,75 l x 96% x 2.640.000 lei = 19.008 lei
100

c) Ñ vodcã ambalatã în sticle cu capacitate de 0,33 l, cu tãrie alcoolicã de 40% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,33 l x 40% x 2.640.000 lei = 3.485 lei
100

d) Ñ lichior ambalat în sticle cu capacitate de 0,75 l, cu tãrie alcoolicã de 25% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,75 l x 25% x 2.640.000 lei = 4.950 lei
100

e) Ñ whisky ambalat în sticle cu capacitate de 0,70 l, cu tãrie alcoolicã de 43% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,70 l x 43% x 2.640.000 lei = 7.946 lei
100

f) Ñ coniac ambalat în sticle cu capacitate de 0,70 l, cu tãrie alcoolicã de 40% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,70 l x 40% x 2.640.000 lei = 7.392 lei
100
2) Produse în vrac

a) Ñ importul a 10.000 l alcool etilic alimentar cu tãrie alcoolicã de 96,3% vol.
Acciza

= 10.000 l x 96,3% x 2.640.000 lei = 2.542.320 lei
100

b) Ñ importul a 20.000 l vodcã cu tãrie alcoolicã de 40% vol.
Acciza

= 20.000 l x 40% x 2.640.000 lei = 2.112.000 lei
100

c) Ñ importul a 25.000 l lichior cu tãrie alcoolicã de 25% vol.
Acciza

= 25.000 l x 25% x 2.640.000 lei = 1.650.000 lei
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B. PRODUCÞIE INTERNÃ
1) Produse îmbuteliate
a) Ñ vinars îmbuteliat în sticle de 0,70 l, cu tãrie alcoolicã de 40% vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

0,70 l x 40% x 2.640.000 lei = 7.392 lei
100

b) Ñ bitter îmbuteliat în sticle de 1 litru, cu tãrie alcoolicã de 25% vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

1 l x 25% x 2.640.000 lei = 6.600 lei
100

c) Ñ vermut îmbuteliat în sticle de 1 litru, cu tãrie alcoolicã de 17% vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

1 l x 17% x 30.000 lei = 5.100 lei
100

2) Produse în vrac
a) Ñ 30.000 l alcool etilic alimentar cu tãrie alcoolicã de 96,3% vol.
Acciza

= 30.000 l x 96,3% x 2.640.000 lei = 7.626.960 lei
100

II. Bãuturi alcoolice naturale
1) Produse îmbuteliate
a) Ñ þuicã sau rachiu natural, îmbuteliat în sticle de 1 litru, cu tãrie alcoolicã de 30 % vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

1 l x 30% x 1.800.000 lei = 5.400 lei
100

b) Ñ þuicã sau rachiu natural, îmbuteliat în sticle de 0,50 l, cu tãrie alcoolicã de 33 % vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,50 l x 33% x 1.800.000 lei = 2.970 lei
100

2) Produse în vrac
Ñ 12.000 l þuicã sau rachiu natural, cu tãrie alcoolicã de 28% vol.
Acciza

= 12.000 l x 28% x 1.800 lei = 60.480 lei
100

III. Grupa ”Vinuri ºi produse pe bazã de vinÒ
a) Ñ sticle de vin nespumos cu capacitate de 0,70 l cu tãrie alcoolicã de 11,5% vol.
Acciza

= 0,70 l x 11,5 x 7.200 lei = 580 lei

o sticlã
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b) Ñ sticle de vin spumos cu capacitate de 0,70 l, cu tãrie alcoolicã de 11% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,70 l x 11% x 12.000 lei = 924 lei
100

c) Ñ sticle de vin spumant cu capacitate de 0,70 l, cu tãrie alcoolicã de 12% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,70 l x 12% x 36.000 lei = 3.024 lei
100

IV. Grupa ”BereÒ
a) Ñ sticle de bere cu capacitate de 0,33 l, cu tãrie alcoolicã de 4,5 % vol.
Acciza
pentru o sticlã

=

0,33 l x 4,5% x 19.200 lei = 285 lei
100

b) Ñ sticle de bere de 0,50 l cu tãrie alcoolicã de 5% vol.
Acciza
pentru o sticlã

= 0,50 l x 5% x 19.200 lei = 480 lei
100

c) Ñ 20.000 l bere vrac cu tãrie alcoolicã de 4,5% vol.
Acciza

= 20.000 l x 4,5% x 19.200 lei = 17.280 lei
100

NOTÃ:

La calcularea accizelor în lei rezultatul subunitar va conþine trei zecimale; a treia cifrã a zecimalelor se va rotunji +/-, în funcþie de mãrimea celei de a patra zecimale.
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 4a)
la normele metodologice

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 510/29.XII.1998

PDF compression,
Compression
by CVISION
OCR,
Technologies’
web-optimization
PdfCompressor.
with CVISION's
For Evaluation
PdfCompressor
Purposes Only

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 510/29.XII.1998
ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
(verso)

PDF compression,
Compression
by CVISION
OCR,
Technologies’
web-optimization
PdfCompressor.
with CVISION's
For Evaluation
PdfCompressor
Purposes Only

25

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 14
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 14
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 14a)
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 14a)
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 15
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)

ORGANIZATOR ..................................
DATA ...................................................
SITUAÞIA

încasãrilor lunare la sala de bingo ...............................
1. Încasãri din vânzarea cartoanelor:
Nr.
crt.

1.

Indicator

Valoarea

Indicator

Valoarea

Total vânzãri

2. Premiile acordate:
Nr.
crt.

2.1.

Premii de linie

2.2.

Premii de bingo

2.3.

Premii de bingo acumulat

2.4.

Premii speciale

2.5.

Total premii acordate:
(rd. 2.1 + .... + rd. 2.4)

3.

Total încasãri: (rd. 1 Ñ rd. 2.5)
14Ñ50Ñ2/a

Director,

Casier,

ANEXA Nr. 15
la normele metodologice
(verso)
INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Situaþia încasãrilor lunare la sala de bingo............................Ò
(cod 14Ñ50Ñ2/a)

Se întocmeºte în trei exemplare de cãtre casierul general într-un registru de evidenþã de
99 file (33 x 3 exemplare), care trebuie ºnuruit, numerotat ºi vizat de cãtre organul fiscal teritorial
în a cãrui razã se situeazã spaþiul în care se desfãºoarã jocurile.
Se întocmeºte pe baza situaþiilor zilnice (formular cod 14Ñ50Ñ2). Din cele trei exemplare,
un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe bazã de licenþã, al doilea exemplar rãmâne posesorului de spaþiu, iar al treilea rãmâne anexat la cotorul registrului.
Serveºte la calcularea taxei pentru jocurile de noroc.
Modul de completare a formularului:
rd. 1 Ñ valoarea cartoanelor vândute pentru jocurile din ziua respectivã; se cumuleazã totalurile zilnice ale vânzãrilor din ”situaþiile zilnice...Ò (formular cod 14Ñ50Ñ2, rd. 1.12, col. 3);
rd. 2.1.Ñ2.4. Ñ se totalizeazã valorile înscrise în ”situaþiile zilnice...Ò (formular cod 14Ñ50Ñ2,
rd. 2.1.Ñ2.4.,
col. 3). Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes
Compression
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ANEXA Nr. 15 a)
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)

ORGANIZATOR ..................................
DATA ...................................................

SITUAÞIA LUNARÃ

a încasãrilor din organizarea de loterii, tombole ºi alte jocuri transmise prin reþelele
de televiziune, precum ºi din organizarea de pariuri de orice fel
1. Încasãri din vânzarea cartoanelor:
Nr.
crt.

1.

Indicator

Valoarea

Fel premiu

Valoarea

Total vânzãri

2. Premiile acordate:
Nr.
crt.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

2.5.

Total premii acordate:
(rd. 2.1 + .... + rd. 2.4)

3.

Total încasãri: (rd. 1Ñrd. 2.5)
14Ñ50Ñ2.1/a

Director,

Casier,

ANEXA Nr. 15 a)
la normele metodologice
(verso)
INSTRUCÞIUNI

de completare a formularului ”Situaþia lunarã a încasãrilor din organizarea de loterii,
tombole ºi de alte jocuri transmise prin reþelele de televiziune, precum ºi din organizarea
de pariuri de orice felÒ
(cod 14Ñ50Ñ2.1/a)

Se întocmeºte în trei exemplare de cãtre casierul general într-un registru de evidenþã de
99 file (33 x 3 exemplare), care trebuie ºnuruit, numerotat ºi vizat de cãtre organul fiscal teritorial
în a cãrui razã se situeazã spaþiul în care se desfãºoarã jocurile.
Se întocmeºte pe baza situaþiilor zilnice (formular cod 14Ñ50Ñ2.1). Din cele trei exemplare,
un exemplar revine organizatorului de jocuri de noroc autorizat pe bazã de licenþã, al doilea exemplar rãmâne posesorului de spaþiu, iar al treilea rãmâne anexat la cotorul registrului.
Serveºte la calcularea taxei pentru jocurile de noroc.
Modul de completare a formularului:
rd. 1 Ñ valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivã;
se cumuleazã totalurile zilnice ale vânzãrilor din ”situaþiile zilnice...Ó (formular cod 14Ñ50Ñ2.1,
rd. 1.9., col. 3);
rd. 2.1Ñ2.4 Ñ se totalizeazã valorile înscrise în ”situaþiile zilnice...Ò (formular cod 14Ñ50Ñ2.1,
rd. 2.1Ñ2.4,
col. 5).
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ANEXA Nr. 16
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 16
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 17
la normele metodologice
Formular cu regim special
(recto)
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ANEXA Nr. 17
la normele metodologice
(verso)
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ANEXA Nr. 18
la normele metodologice

Denumirea agentului economic
...................................................
Sediul .......................................
Cod plãtitor de accize ............

Formular
............................
............................

DECONT

de accizã pe luna ................. anul ..............
I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ÎN SUMÃ FIXÃ
Nr.
crt.

Denumirea produsului
ºi a grupei
de produse

Cantitatea
livratã
sau importatã

U.M.

Acciza
unitarã
ECU/U.M.

Totalul
accizei
datorate

0

1

2

3

4

5

A. Alcool etilic alimentar, bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate
industriei alimentare, care conþin
alcool etilic alimentar
1.

a) Alcool etilic alimentar
b) bãuturi alcoolice
c) alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin
alcool etilic alimentar cu concentraþie
mai mare de 0,5% în volum
d) 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
3.2. Vinuri spumoase
3.3. Vin spumant
3.4. Vermuturi ºi alte produse pe bazã de
vin, cu o concentraþie în alcool de pânã
la 22% inclusiv în volum
4.

Bere
B. Produse din tutun

5.

Þigarete*)

6.

Þigãri ºi þigãri de foi

7.

Tutun destinat fumatului

8.

Tutun de prizat ºi tutun de mestecat
C. Produse petroliere

9.
10.

Benzinã premium, regular ºi normalã
Benzinã fãrã plumb

*) În cazul þigaretelor, valoarea accizei totale datorate va include ºi valoarea aferentã accizei calculate în cota
procentualã.
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0

11.

1

Motorinã auto
motoare Diesel)

(combustibil

2

3

4

5

pentru

Produse din anexa nr. 2 la O.U.
nr. 82/1997 de la poz. 1 la poz. 4
12.

Cafea verde

13.

Cafea prãjitã, inclusiv cafea cu înlocuitori

14.

Cafea solubilã, inclusiv amestecuri cu
cafea solubilã

15.

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

II. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR AD-VALOREM
Nr.
crt.

Denumirea produsului
ºi a grupei
de produse

Contravaloarea
bunurilor livrate,
exclusiv accizele

Valoarea în vamã
plus taxe vamale
ºi alte taxe speciale

Acciza
unitarã
%

Totalul
accizei
datorate

0

1

2

3

4

5

Pentru produsele din anexa nr. 2 la
O.U. nr. 82/1997, de la poz. 5 la poz. 15
1.

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

2.

Articole din cristal

3.

Bijuterii din aur ºi/sau platinã, cu excepþia verighetelor

4.

Autoturisme ºi autoturisme de teren
(inclusiv din import, rulate)
a) echipate cu motor cu benzinã
Ñ cu capacitatea cilindricã sub 1.600
cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.601 ºi
1.800 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
Ñ cu capacitatea cilindricã între 1.801 ºi

3
2.000 cmOCR,
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0

1

2

3

43
4

5

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 peste
2.500 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
b) echipate cu motor DIESEL
Ñ cu capacitatea
1.601 cm3

cilindricã

sub

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
Ñ cu capacitatea cilindricã peste
3.100 cm3
Ñ cu grad normal de poluare
Ñ cu grad redus de poluare
5.

Parfumuri, ape de colonie ºi ape de
toaletã

6.

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

7.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe
bandã magneticã sau compact-disc

8.

Camerã video

9.

Cuptoare cu microunde

10.

Aparate pentru condiþionat aer, de
perete sau de ferestre, formând un singurCVISION
corp
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Technologies’ PdfCompressor.
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0

11.

1

2

3

4

5

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

Suma efectiv plãtitã

Diferenþa de vãrsat

..................................

..................................

Numãrul ºi data
dispoziþiei
de platã
..................................

Organul fiscal ..............................................
Codul fiscal ..................................................
Depunere: ziua ...... luna ........... anul .......
Primit ............................................................

Declar cã informaþiile din acest decont sunt corecte
Numele ..............................................................
Prenumele .........................................................
Funcþia ..............................................................
Semnãtura .........................................................

ªtampila
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ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

Denumirea agentului economic
.............................................................
Sediul .................................................
Codul plãtitorului de impozit .............

DECONT

privind calculul ºi virarea la bugetul statului a impozitului la þiþeiul ºi gazele naturale din
producþia internã
luna ........... anul ....

Denumire produs: þiþei/gaze
Ñ lei Ñ
Explicaþii

Impozit

1. Impozitul datorat pentru perioada raportatã
2. Impozitul vãrsat la termenul de platã pentru perioada raportatã
3. Diferenþa de vãrsat (rd. 1 Ð rd. 2)
4. Diferenþa de compensat (rd. 2 Ð rd. 1)

Diferenþa a fost vãrsatã prin documentul ........................ nr. ................... din data ..................

Directorul unitãþii,

Contabil ºef,
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ANEXA Nr. 20
la normele metodologice

Denumirea agentului economic
............................................................
Sediul ................................................
Codul plãtitorului de impozit ............

DECONT

privind taxa pentru jocuri de noroc
luna .............. anul ......
Ñ lei Ñ
Explicaþii

Impozit

1. Taxa datoratã pentru perioada raportatã
2. Taxa vãrsatã la termenul de platã pentru perioada raportatã
3. Diferenþa de vãrsat (rd. 1 Ð rd. 2)
4. Diferenþa de compensat (rd. 2 Ð rd. 1)

Diferenþa a fost vãrsatã prin documentul ..................... nr. ............... din data ..........................

Director,

Contabil ºef,
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P R E Þ U R I L E

practicate de Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ
pentru abonamentele la publicaþiile sale în anul 1999
Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.000.000

250.000

275.000

302.500

332.750

320.000

80.000

80.000

80.000

80.000

1.030.000

257.500

257.500

257.500

257.500

1.920.000

480.000

480.000

480.000

480.000

360.000

90.000

90.000

90.000

90.000

1.500.000
300.000

375.000
75.000

375.000
82.500

375.000
90.750

375.000
99.825

640.000

160.000

176.000

193.600

213.000

120.000
96.000
400.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicaþiile Monitorului Oficial al României
sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 11%.
Abonamentele se pot efectua prin filialele Societãþii Comerciale ”RodipetÒ Ñ S.A., oficiile
poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii difuzori:
u GEMINA PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Herþa nr. 2, sectorul 2
(telefon: 628.58.49)

u AMCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A,
ap. 66, sectorul 3
(telefon: 340.31.09)

u TOTAL PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, Calea Victoriei nr. 133Ñ135, corp B2,
et. 2
(telefon: 650.47.90)

u ARION Ñ S.R.L.

Ñ Drobeta-Turnu Severin, str. Cezar nr. 4
(telefon: 052/315274)

u ART ADVERTISING Ñ S.R.L.

Ñ Râmnicu Vâlcea, Str. Primãverii nr. 8, bl. A5, sc. A,
ap. 30
(telefon: 094/509099)

u INVESCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon: 068/470474)

u SEMO ARAD Ñ S.R.L.

Ñ Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13
(telefon: 057/281829)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510/29.XII.1998 conþine 48 de pagini.
Preþul 5.856 lei
ISSN 1453Ñ4495
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TARIFELE
pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 1999
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice etc., emise
de organele administraþiei publice centrale ºi de alte instituþii publice,
care nu sunt prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð decizii pronunþate de Secþiile Unite ale Curþii Supreme de Justiþie

128.000 lei/paginã de manuscris
128.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã a cambiei ºi biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

28.000 lei/act
153.000 lei/act
153.000 lei/act
384.000 lei/anunþ
560 lei/cuvânt
560 lei/cuvânt

153.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau de divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale societãþilor comerciale bancare
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ lista cuprinzând societãþile comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã a lichidatorilor,
raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice

341.000 lei/primele 2 pagini de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
230.000 lei/paginã de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris
341.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris
12.000 lei/rând
88.000 lei/poziþie
230.000 lei/paginã de manuscris
95.000 lei/anunþ

230.000 lei/paginã de manuscris
77.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de
ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 11%.
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