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În acest număr:
1 martie 2016 – termen limită pentru depunerea notificării pentru
aplicarea de excepții/scutiri de la plata accizelor
Procedura de notificare în cazul aplicării exceptării/scutirii de la plata accizelor aferente
produselor energetice a fost modificată prin noile Norme metodologice de aplicare a Codului
fiscal. În cazul în care pană la data de 1 martie nu depuneți notificarea conform noii
proceduri veți datora accize pentru produsele respective.

Tax Alert: 26 Februarie 2016

| 1

1 martie 2016 – termen limită pentru depunerea notificării pentru aplicarea de
excepții/scutiri de la plata accizelor
Notificările depuse în baza Legii nr. 571/2003 în vederea aplicării de excepții sau scutiri de la
plata accizelor, își păstrează valabilitatea până la 29 februarie 2016 inclusiv. Începând cu
data de 1 martie 2016, operatorii economici care nu au depus notificare în noua procedură
stabilită prin noile Norme Metodologice de aplicare a Codului fiscal, vor datora accize pentru
produsele respective.
Ce este de făcut?
În cazul în care desfășurați operațiuni cu produse accizabile pentru care ați depus notificare
în baza Legii 571/2003, trebuie să depuneți până la data de 29 februarie 2016 notificare în
noua procedură.
Formularul de notificare este prevăzut la anexa 23 la Hotărârea de Guvern 1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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