
 

 

 

 

 
FISCAL - ACCIZE 

Punerea în dezbatere publică a unui proiect de ordonanță 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 

Proiectul O.G.   
privind 
reglementarea 
unor măsuri fiscal-
bugetare 

 Ministerul Finanțelor Publice a publicat spre consultare publică la data de 6 august 
2019 proiectul de ordonanță privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
(”Proiectul”). 

Proiectul vizează, printre altele, modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
în sensul introducerii accizei pentru băuturile răcoritoare care conţin zaharuri 
adăugate („Acciza”). 

   

Acciza pentru  
băuturile 
răcoritoare care 
conţin zaharuri 
adăugate 

 Potrivit Proiectului, Acciza va fi percepută începând cu data de 1 septembrie 2019. 

Cuantumul Accizei va fi, după cum urmează: 

 0,8 lei/litru - pentru băuturile cu 5-8 g zaharuri adăugate la 100 ml produs; 

 1 leu/litru - pentru băuturile răcoritoare al căror conținut de zaharuri adăugate 
depăşeşte 8 g la 100 ml produs. 

În conformitate cu prevederile art. 440 – art. 444 Cod Fiscal, Acciza va fi datorată de 
către operatorii economici (i) care produc și comercializează din producția internă în 
România, (ii) achiziționează din teritoriul Uniunii Europene ori (iii) importă această 
categorie de produse.  

Acciza este percepută la unul dintre următoarele momente de exigibilitate: 

 la data recepţionării produselor provenite din achiziţii intracomunitare; 

 la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie a produselor 
provenite din operaţiuni de import; 

 la data vânzării pe piaţa internă a produselor provenite din producţia internă. 
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Alte modificări 
propuse prin 
Proiect 

 Majorarea accizei pentru ţigarete, începând cu data de 1 Septembrie 2019.  

Introducerea contribuțiilor sociale pentru anumite tichete cadou, începând cu 
veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   

Stadiul adoptării 
proiectului 

 Proiectul OG privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare este pus în dezbatere 
publică pentru o perioadă de 10 de zile calendaristice începând cu data de 6 august 
2019, perioadă în care cei interesați pot trimite sugestii și păreri pe adresa de e-mail:  
publicinfo@mfinante.gov.ro. 

Ulterior trecerii perioadei de 10 de zile, acest proiect va fi inclus pe ordinea de zi a 
ședinței Guvernului pentru aprobare. 

 

Limitarea răspunderii: vă rugăm să rețineți că acest material include doar 
o descriere succintă a faptelor prezentate și nu reprezintă o opinie juridică 
din partea Voicu & Filipescu. 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați la adresa de email: 
roxana.negutu@vf.ro. 
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