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În acest număr:
Măsuri restrictive privind deținerea și eliberarea în consum de alcool
etilic și produse intermediare în vrac
Eliberarea în consum în vrac si deținerea în vrac de alcool etilic și produse intermediare în
afara unui regim suspensiv de accize este interzisă și poate fi sancționată cu confiscarea
produselor și suspendarea activității de producție.
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Măsuri restrictive privind deținerea și eliberarea în consum de alcool etilic și
produse intermediare în vrac
Potrivit prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, comercializarea de
alcool etilic și băuturi alcoolice supuse marcării în recipiente cu o capacitate mai mare de 3
litri, este considerată comercializare în vrac.
Eliberarea în consum în vrac și deținerea în vrac de astfel de produse în afara unui regim
suspensiv de accize sunt interzise și se sancționează cu amenzi între 20.000 RON și 50.000
RON și confiscarea produselor sau sumelor rezultate din vânzarea acestora, precum și
suspendarea activității de producție a produselor accizabile.
Excepție fac produsele menționate la art. 397 din Codul Fiscal, mai precis cazurile de scutire
de la plata accizelor (produse denaturate, producția de medicamente, oțet, etc.)
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră ?
Dacă folosiți, produceți sau comercializați astfel de produse trebuie sa acordați o atenție
sporită la volumul recipientelor acestora.

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.
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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.
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