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   26 Februarie 2016 

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.  
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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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Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a 

întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 

 

Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera 

consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau 

serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie 

sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 

raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 

 

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul 

careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 

membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase 

industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 

priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a 

crea impact vizibil în societate. 
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