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                CODUL FISCAL
TABEL COMPARATIV pentru TITLUL VII - ACCIZE �I ALTE TAXE SPECIALE
             urmare modific�rilor aduse de OG nr. 16/2013 �i OG 28/2013*

*Modific�rile introduse prin OG 28/2013 au fost men�ionate în dreptul articolului                                   

19Art. 207* dup� litera e) se introduc �ase noi litere, literele f) -
k):

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

ART. 207*    Sfera de aplicare
    Urm�toarele produse sunt supuse accizelor:
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 �i 0901 12
00;

18Art. 206^69 alineatul (15), dup� litera b) se introduce o nou�
liter�, litera c):

    "c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie,
transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de c�tre
operatorii economici autoriza�i în acest sens �i care sunt utilizate
pentru înc�lzire."

ART. 206^69    Condi�ii de distribu�ie �i
comercializare
 (15) Sunt exceptate de la prevederile alin. (14) produsele
energetice prev�zute la art. 206^16 alin. (3) lit. g) sau
asimilate acestora din punct de vedere al nivelului
accizelor:
    a) destinate exportului, livr�rilor intracomunitare �i cele
care tranziteaz� teritoriul României, cu respectarea
modalit��ilor �i procedurilor de supraveghere fiscal�
stabilite prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�;
    b) livrate c�tre sau de la Administra�ia Na�ional� a
Rezervelor de Stat �i Probleme Speciale.

Art.
I

pct.

Forma Codului fiscal dup� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013 

în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2013

Forma Codului fiscal f�r� modific�rile aduse de 
OG nr. 16/2013
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*NOTA la art. 207 
Începând cu data de 01.01.2010, în baza OUG 109/2009, se datorau accize conform art. 207 numai pentru: 
    a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 �i 0901 12 00;
    b) cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 �i 0901 90 90;
    c) cafea solubil�, inclusiv amestecuri cu cafea solubil�, cu codurile NC 2101 11 �i 2101 12.
Începând cu data de 01.02.2013, în baza OG 8/2013, pe lânga produsele accizabile de mai sus s-au introdus accize �i pentru:
    "d) berea/baza de bere din amestecul cu b�uturi nealcoolice prev�zut� la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato
provenite din mal�, cereale mal�ificabile �i/sau nemal�ificabile este mai mic� de 30% din num�rul total de grade Plato;
    e) b�uturile fermentate, altele decât bere �i vinuri, prev�zute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%)
provenit� din fermentarea exclusiv� a fructelor, sucurilor de fructe �i sucurilor concentrate de fructe este mai mic� de 50%."

    "f) bijuterii din aur �i/sau din platin� cu codul NC 7113 19 00, cu
excep�ia verighetelor;
    g) confec�ii din bl�nuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 �i
4303 10 90;
    h) iahturi �i alte nave �i ambarca�iuni cu sau f�r� motor pentru
agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 �i 8903 99, cu
excep�ia celor destinate utiliz�rii în sportul de performan��;
    i) autoturisme �i autoturisme de teren, inclusiv cele importate
sau achizi�ionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC:
8703 23, 8703 24 �i 8703 33, a c�ror capacitate cilindric� este mai
mare sau egal� cu 3.000 cm3;
    j) arme de vân�toare �i arme de uz personal, altele decât cele
de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303,
9304 00 00;
    k) cartu�e cu glon� �i alte tipuri de muni�ie pentru armele
prev�zute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30.
        l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor
�i altor nave �i ambarca�iuni pentru agrement, cu codurile NC:
8407 21, 8407 29 00 �i 8408 10. (lit. l - OG 28/2013, pct. 2) 
Se aplic� începând cu 1 septembrie 2013

    b) cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile
NC 0901 21 00, 0901 22 00 �i 0901 90 90;
    c) cafea solubil�, inclusiv amestecuri cu cafea solubil�,
cu codurile NC 2101 11 �i 2101 12;
    d) berea/baza de bere din amestecul cu b�uturi
nealcoolice prev�zut� la art. 206^10, la care ponderea
gradelor Plato provenite din mal�, cereale mal�ificabile
�i/sau nemal�ificabile este mai mic� de 30% din num�rul
total de grade Plato;
    e) b�uturile fermentate, altele decât bere �i vinuri,
prev�zute la art. 206^12, la care ponderea de alcool
absolut (100%) provenit� din fermentarea exclusiv� a
fructelor, sucurilor de fructe �i sucurilor concentrate de
fructe este mai mic� de 50%.
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21Art. 209 alineatele (1) �i (3) se modific�:
      (1) Pl�titorii de accize pentru produsele prev�zute la art. 207 lit.
a) - c) �i lit. f) - k) sunt operatorii economici care produc,
achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar ori import� astfel de
produse.
    ..........................................................................

    (3) Operatorii economici care achizi�ioneaz� din teritoriul
comunitar produsele prev�zute la art. 207 au obliga�ia ca, înainte
de primirea produselor, s� se înregistreze la autoritatea

ART. 209    Pl�titori de accize
    (1) Pl�titori de accize pentru produsele prev�zute la art.
207 lit. a) - c) sunt operatorii economici care produc,
achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar ori import� astfel de
produse.
    (2) Pl�titorii de accize pentru produsele prev�zute la
art. 207 lit. d) �i e) sunt antrepozitarii autoriza�i,
destinatarii înregistra�i, operatorii economici care
achizi�ioneaz� astfel de produse din teritoriul comunitar
ori care import� astfel de produse.

20Art. 208 alineatul (2) se modific�:
............................................

    "(2) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - k),
accizele se datoreaz� o singur� dat� �i se calculeaz� prin
aplicarea sumelor fixe pe unitatea de m�sur� asupra cantit��ilor
produse pe teritoriul României, importate sau achizi�ionate
intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubil� importate
sau achizi�ionate intracomunitar, accizele se datoreaz� �i se
calculeaz� numai pentru cantitatea de cafea solubil� con�inut� în
amestecuri."
OG 28/2013, pct. 3:
La articolul 208, alineatul (2) se modific�:
    "(2) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l),
accizele se datoreaz� o singur� dat� �i se calculeaz� prin
aplicarea sumelor fixe pe unitatea de m�sur� asupra cantit��ilor
produse pe teritoriul României, importate sau achizi�ionate
intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubil� importate
sau achizi�ionate intracomunitar, accizele se datoreaz� �i se
calculeaz� numai pentru cantitatea de cafea solubil� con�inut� în
amestecuri."

ART. 208   Nivelul �i calculul accizei
    (1) Nivelul accizelor pentru produsele prev�zute la art.
207 este prev�zut în anexa nr. 2, care face parte
integrant� din prezentul titlu.
    (2) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori �i cafea solubil�,
accizele se datoreaz� o singur� dat� �i se calculeaz� prin
aplicarea sumelor fixe pe unitatea de m�sur� asupra
cantit��ilor intrate pe teritoriul României. Pentru
amestecurile cu cafea solubil� intrate pe teritoriul
României, accizele se datoreaz� �i se calculeaz� numai
pentru cantitatea de cafea solubil� con�inut� în
amestecuri.
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competent�, în condi�iile prev�zute în normele metodologice, �i s�
respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor în cuantumul �i în condi�iile
stabilite în normele metodologice;
    b) s� �in� eviden�a livr�rilor de astfel de produse;
    c) s� prezinte produsele la cererea organelor de control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din
partea organelor de control.
    Nu se supun acestor cerin�e antrepozitarii autoriza�i �i
destinatarii înregistra�i care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar
produsele prev�zute la art. 207 lit. d) - e)."
OG 28/2013, pct. 4:
La articolul 209, alineatele (1) �i (3) se modific�:
    "(1) Pl�titorii de accize sunt:
    a) operatorii economici care produc, achizi�ioneaz� din teritoriul
comunitar ori import� produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f)
- l);
    b) persoanele fizice care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar
ori import� produsele prev�zute la art. 207 lit. h), i) �i l).
    ..........................................................................
    (3) Operatorii economici care achizi�ioneaz� din teritoriul
comunitar produsele prev�zute la art. 207 au obliga�ia ca, înainte
de primirea produselor, s� se înregistreze la autoritatea
competent�, în condi�iile prev�zute în normele metodologice, �i s�
respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor în cuantumul �i în condi�iile
stabilite în normele metodologice;
    b) s� �in� eviden�a livr�rilor de astfel de produse;
    c) s� prezinte produsele la cererea organelor de control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din
partea organelor de control.
    Nu se supun acestor cerin�e antrepozitarii autoriza�i �i
destinatarii înregistra�i care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar

    (3) Operatorii economici, al�ii decât antrepozitarii
autoriza�i, destinatarii înregistra�i �i importatorii autoriza�i,
care achizi�ioneaz� din teritoriul comunitar produsele
prev�zute la art. 207 lit. a) - e), au obliga�ia ca, înainte de
primirea produselor, s� se înregistreze la autoritatea
competent�, în condi�iile prev�zute în normele
metodologice, �i s� respecte urm�toarele cerin�e:
    a) s� garanteze plata accizelor în condi�iile stabilite de
autoritatea competent�;
    b) s� �in� contabilitatea livr�rilor de produse;
    c) s� prezinte produsele oricând li se cere aceasta de
c�tre organele de control;
    d) s� accepte orice monitorizare sau verificare a
stocului.
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23Art. 211, dup� litera c) se introduce o nou� liter�, litera d):

    "d) pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. h) �i i), momentul
exigibilit��ii accizei intervine la data efectu�rii formalit��ilor de
punere în liber� circula�ie în cazul celor din import, respectiv
înainte de efectuarea primei înmatricul�ri în România, în cazul
celor produse în România �i al celor achizi�ionate intracomunitar.
În scopul înmatricul�rii vehiculelor prev�zute la art. 207 lit. h) �i i)
se vor prezenta organelor competente:

ART. 211    Exigibilitatea
    Momentul exigibilit��ii accizei intervine:
 a) pentru produsele provenite din achizi�ii
intracomunitare, la momentul recep�ion�rii acestora;
    b) pentru produsele provenite din opera�iuni de import,
la data înregistr�rii declara�iei vamale de import;
    c) pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. d) �i e), la
momentul eliber�rii pentru consum, în conformitate cu
prevederile art. 206^7. 

22

OG 28/2013, pct. 5:
La articolul 210, alineatul (3) se modific�:
    "(3) Beneficiaz� de regimul de restituire a accizelor virate
bugetului de stat �i operatorii economici, pentru produsele
prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l), achizi�ionate direct de c�tre
ace�tia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt
livrate c�tre un alt stat membru, sunt exportate ori sunt returnate
furnizorilor."

Art.210, alineatul (4) se modific� (OG 16/2013):
    "(4) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - e) retrase de
pe pia��, dac� starea sau vechimea acestora le face improprii
consumului ori nu mai îndeplinesc condi�iile de comercializare,
accizele pl�tite se restituie la cererea operatorului economic."

ART. 210    Scutiri

(3) Beneficiaz� de regimul de restituire a accizelor virate
bugetului de stat �i operatorii economici, pentru cantit��ile
de cafea achizi�ionate direct de c�tre ace�tia dintr-un stat
membru sau din import, care ulterior sunt livrate c�tre un
alt stat membru, sunt exportate ori returnate furnizorilor.

     (4) Pentru produsele prev�zute la art. 207 retrase de
pe pia��, dac� starea sau vechimea acestora le face
improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condi�iile de
comercializare, accizele pl�tite se restituie la cererea
operatorului economic.

produsele prev�zute la art. 207 lit. d) - e) �i nici operatorii
economici care achizi�ioneaz� produsele prev�zute la art. 207 lit.
a) - c) �i f) - l) pentru uzul propriu."
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    1. declara�ia vamal� care atest� efectuarea formalit��ilor de
punere în liber� circula�ie, în cazul vehiculelor din import;
    2. certificatul care atest� plata accizelor, în cazul vehiculelor
produse în România �i al celor achizi�ionate intracomunitar.
Modelul �i con�inutul certificatului se stabilesc prin ordin al
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�."
OG 28/2013, pct. 6: 
Articolul 211 se modific�:
    "ART. 211   Exigibilitatea
    Momentul exigibilit��ii accizei intervine:
    a) la momentul recep�ion�rii pentru produsele prev�zute la art.
207 lit. a) - c) �i f) - l) provenite din achizi�ii intracomunitare
efectuate de operatori economici;
    b) la data efectu�rii formalit��ilor de punere în liber� circula�ie
pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l) provenite
din opera�iuni de import efectuate de operatori economici;
    c) la momentul eliber�rii pentru consum, în conformitate cu
prevederile art. 206^7, pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. d)
�i e);
    d) la momentul vânz�rii pe pia�a intern�, pentru produsele
prev�zute la art. 207 lit. f) - l) provenite din produc�ia intern�;
    e) la data efectu�rii formalit��ilor de punere în liber� circula�ie
pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. h), i) �i l) provenite din
opera�iuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte
de efectuarea primei înmatricul�ri în România, în cazul produselor
prev�zute la art. 207 lit. h) �i i) provenite din achizi�ii
intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul
înmatricul�rii vehiculelor prev�zute la art. 207 lit. h) �i i) se prezint�
organelor competente:
    1. declara�ia vamal� care atest� efectuarea formalit��ilor de
punere în liber� circula�ie, în cazul vehiculelor din import;
    2. certificatul care atest� plata accizelor, în cazul vehiculelor
achizi�ionate intracomunitar. Modelul �i con�inutul certificatului se

ART. 211*)   Exigibilitatea
    Momentul exigibilit��ii accizei intervine:
    a) pentru produsele provenite din achizi�ii
intracomunitare, la momentul recep�ion�rii acestora;
    b) pentru produsele provenite din opera�iuni de import,
la data înregistr�rii declara�iei vamale de import;

    c) pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. d) �i e), la
momentul eliber�rii pentru consum, în conformitate cu
prevederile art. 206^7.
    *) Conform art. I pct. 23 �i art. V din Ordonan�a
Guvernului nr. 16/2013 începând cu data de 1 septembrie
2013, la articolul 211, dup� litera c) se introduce o nou�
liter�, litera d):
    "d) pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. h) �i i),
momentul exigibilit��ii accizei intervine la data efectu�rii
formalit��ilor de punere în liber� circula�ie în cazul celor
din import, respectiv înainte de efectuarea primei
înmatricul�ri în România, în cazul celor produse în
România �i al celor achizi�ionate intracomunitar. În scopul
înmatricul�rii vehiculelor prev�zute la art. 207 lit. h) �i i)
se vor prezenta organelor competente:
    1. declara�ia vamal� care atest� efectuarea
formalit��ilor de punere în liber� circula�ie, în cazul
vehiculelor din import;
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OG 28/2013, pct. 8: 
La articolul 214, dup� alineatul (2) se introduce un nou alin. (3):
    "(3) Operatorii economici care achizi�ioneaz� produsele
prev�zute la art. 207 lit. a) - c) �i f) - l) pentru uzul propriu, precum
�i persoanele fizice care efectueaz� achizi�ii intracomunitare de
produse prev�zute la art. 207 lit. h), i) �i l) depun o declara�ie de
accize la autoritatea competent� pân� la data prev�zut� pentru
plata acestor accize, numai atunci când datoreaz� accize. Modelul
declara�iei se reglementeaz� prin ordin al pre�edintelui Agen�iei
Na�ionale de Administrare Fiscal�."

ART. 214     Declara�iile de accize

OG 28/2013, pct. 7:
 Articolul 213 se modific�:
    "ART. 213    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Pentru situa�iile prev�zute la art. 211 lit. a), c), d) �i f),
termenul de plat� a accizelor este pân� la data de 25 inclusiv a
lunii urm�toare celei în care intervine exigibilitatea accizelor.
    (2) Pentru situa�iile prev�zute la art. 211 lit. b) �i e), plata
accizelor se face la data exigibilit��ii accizelor.
    (3) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. d) �i e), provenite
din opera�iuni de import, plata accizelor se face la momentul
efectu�rii formalit��ilor vamale de punere în liber� circula�ie."

ART. 213    Plata accizelor la bugetul de stat
    (1) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. a) - c)
provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face
în ziua lucr�toare imediat urm�toare celei în care au fost
recep�ionate produsele.
    (2) Pentru produsele prev�zute la art. 207 lit. d) �i e),
provenite din produc�ia intern� sau din teritoriul
comunitar, termenul de plat� a accizelor este pân� la
data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care accizele
devin exigibile.
    (3) Pentru produsele prev�zute la art. 207 provenite din
opera�iuni de import, plata accizelor se face la momentul
înregistr�rii declara�iei vamale de import.

stabilesc prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�;
    f) la data documentului comercial care atest� achizi�ia
intracomunitar� a produselor prev�zute la art. 207 lit. l) în cazul în
care achizi�ia intracomunitar� este efectuat� de o persoan� fizic�."

    2. certificatul care atest� plata accizelor, în cazul
vehiculelor produse în România �i al celor achizi�ionate
intracomunitar. Modelul �i con�inutul certificatului se
stabilesc prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de
Administrare Fiscal�."
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25La titlul VII "Accize �i alte taxe speciale", anexa nr. 2 se
modific� �i se înlocuie�te:
Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize �i alte taxe speciale" Cod fiscal
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea produsului sau a grupei de produse|     U.M.     | Acciza     |
|crt.|                                             |              | echivalent |
|    |                                             |              | euro/U.M.  |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|  0 |                      1                      |       2      |      3     |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|1   | Cafea verde                                 | ton�         |        153 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|2   | Cafea pr�jit�, inclusiv cafea cu înlocuitori| ton�         |        225 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|3   | Cafea solubil�                              | ton�         |        900 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|4   | Bere                                        | hl de produs |         10 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|5   | B�uturi fermentate, altele decât bere �i    | hl de produs |         25 |
|    | vinuri                                      |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|6   | Bijuterii din aur �i/sau din platin�, cu    |              |            |

24La titlul VII "Accize �i alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr.
crt. 5 - Alcool etilic, nivelul accizei prev�zut în coloana 3 se
modific� �i va fi de 1.000 euro/hl alcool pur.

ANEXA 1
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Denumirea produsului sau       |        U.M.       |    Acciza    |
|crt.|       a grupei de produse            |                   |  (echivalent |
|    |                                      |                   |  euro/U.M.)  |
|____|______________________________________|___________________|______________|

|  0 |                   1                  |         2         |       3      |
|____|______________________________________|___________________|______________|
|    | Alcool �i b�uturi alcoolice          |                   |              |
|____|______________________________________|___________________|______________|
|  1 | Bere                                 | hl/1 grad Plato*1)|     0,8228**)|
|    | din care:                            |                   |              |
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 1.1. Bere produs� de produc�torii    |                   |      0,473**)|
|    | independen�i cu o capacitate de      |                   |              |
|    | produc�ie anual� ce nu dep��e�te     |                   |              |
|    | 200 mii hl***)                       |                   |              |
|____|______________________________________|___________________|______________|
|  2 | Vinuri                               | hl de produs      |              |
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 2.1. Vinuri lini�tite                |                   |          0,00|
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 2.2. Vinuri spumoase                 |                   |         34,05|
|____|______________________________________|___________________|______________|
|  3 | B�uturi fermentate, altele decât     | hl de produs      |              |
|    | bere �i vinuri                       |                   |              |
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 3.1. lini�tite                       |                   |        100,00|
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 3.2. spumoase                        |                   |         45,00|
|____|______________________________________|___________________|______________|
|  4 | Produse intermediare                 | hl de produs      |        165,00|
|____|______________________________________|___________________|______________|
|  5 | Alcool etilic                        | hl de             |        750,00|
|    |                                      | alcool pur*2)     |              |
|    |______________________________________|                   |______________|
|    | 5.1. Alcool etilic produs de micile  |                   |        475,00|
|    | distilerii                           |                   |              |
|____|______________________________________|___________________|______________|
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|    | excep�ia verighetelor:                      |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|6.1 | pân� la 14 K inclusiv                       | gram         |          1 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|6.2 | peste 14 K                                  | gram         |          2 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7   | Confec�ii din bl�nuri naturale:             |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7.1 | - cu valoare unitar� între 500 euro -       | buc.         |         50 |
|    | 1.500 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7.2 | - cu valoare unitar� între 1.501 euro -     | buc.         |        200 |
|    | 3.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7.3 | - cu valoare unitar� între 3.001 euro -     | buc.         |        450 |
|    | 4.500 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7.4 | - cu valoare unitar� între 4.501 euro -     | buc.         |        750 |
|    | 6.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|7.5 | - cu valoare unitar� peste 6.001 euro       | buc.         |      1.200 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|8   | Autoturisme �i autoturisme de teren inclusiv| cm3           |          1 |
|    | din import rulate a c�ror capacitate        |              |            |
|    | cilindric� este mai mare sau egal� cu       |              |            |
|    | 3.000 cm3                                    |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9   | Arme de vân�toare �i arme de uz personal,   |              |            |
|    | altele decât cele de uz militar sau de uz   |              |            |
|    | sportiv:                                    |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.1 | cu valoare unitar� pân� la 500 euro,        | buc.         |         50 |
|    | inclusiv                                    |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.2 | cu valoare unitar� între 501 euro -         | buc.         |        150 |
|    | 2.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.3 | cu valoare unitar� între 2.001 euro -       | buc.         |        400 |
|    | 3.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.4 | cu valoare unitar� între 3.001 euro -       | buc.         |        700 |
|    | 4.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.5 | cu valoare unitar� între 4.001 euro -       | buc.         |        900 |
|    | 5.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.6 | cu valoare unitar� între 5.001 euro -       | buc.         |      1.100 |
|    | 6.000 euro                                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|9.7 | cu valoare unitar� peste 6.001 euro         | buc.         |      1.500 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|10  | Cartu�e cu glon�:                           |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|10.1| cu valoare unitar� de pân� la 0,66 euro     | buc.         |        0,1 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|10.2| cu valoare unitar� cuprins� între 0,67 euro | buc.         |        0,2 |
|    | �i 2,21 euro                                |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
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|10.3| cu valoare unitar� peste 2,22 euro          | buc.         |        0,4 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|11  | Alte tipuri de muni�ie utilizate pentru     | buc.         |        0,1 |
|    | armele prev�zute la nr. crt. 9              |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|12  | Iahturi �i alte nave �i ambarca�iuni cu sau |              |            |
|    | f�r� motor pentru agrement                  |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|12.1| nave cu vele care au lungime egal� sau mai  | metru liniar |        500 |
|    | mare de 8 m                                 | din lungimea |            |
|    |                                             | navei        |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|
|12.2| nave cu motor peste 100 CP*)                | CP           |         10 |
|____|_____________________________________________|______________|____________|

*) Aceast� acciz� nu se percepe pentru navele cu vele care sunt echipate cu
motor.
OG 28/2013, pct. 9:
La titlul VII "Accize �i alte taxe speciale", în anexa nr. 2, dup�
num�rul curent 12.2 se introduce un nou num�r curent, num�rul
curent 13, cu urm�torul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
|"13 | Motoare cu capacitate de peste 100 CP       | CP           |         10"|
|    | destinate iahturilor �i altor nave �i       |              |            |
|    | ambarca�iuni pentru agrement                |              |            |
|____|_____________________________________________|______________|____________|

*Material informativ actualizat cu prevederile OG nr. 28/2013 in 03.10.2013
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