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HG nr. 874/2018 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe
speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Monitorul oficial nr. 954 din 12.11.2018
Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta
hotărâre.
ARTICOL UNIC
Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 92, alineatele (2), (5) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În aplicarea alin. (1) se consideră că produsele energetice sunt aprovizionate indirect de la un
antrepozit fiscal în cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este
recepţionat în scutire de accize de către persoana prevăzută la alin. (4), în alimentatoare autorizate
exclusiv pentru circulaţia în incinta aeroportului, şi care alimentează efectiv aeronavele, precum şi în
cazul în care combustibilul pentru aviaţie expediat de la un antrepozit fiscal este recepţionat în scutire
de accize de către persoana prevăzută la alin. (4) lit. c) în alimentatoare destinate alimentării
aeronavelor deţinute de aceasta sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceasta, pentru
alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţine. În acest caz, responsabilitatea cu privire la
livrarea combustibilului pentru aviaţie potrivit scopului scutit revine persoanei prevăzute la alin. (4),
iar dovada livrării efective a acestuia la aeronavele care îl utilizează efectiv, potrivit scopului scutit,
este documentul de livrare semnat de comandantul aeronavei aprovizionate, respectiv de conducătorii
structurilor competente din cadrul instituţiilor prevăzute la alin. (4) lit. c).
…………………………….......................................……………
(5) Pentru aeronavele înregistrate în România, certificatele prevăzute la alin. (4) lit. b) se eliberează
de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
……………………………......................................……………
(12) Certificatul de livrare se întocmeşte de antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei
direct sau indirect, iar în cazul în care factura privind alimentarea aeronavei se întocmeşte în numele
altui antrepozit fiscal, un exemplar al certificatului de livrare este transmis şi acelui antrepozit fiscal.
Antrepozitul fiscal în numele căruia se emit facturile către persoanele prevăzute la alin. (4) întocmeşte
jurnalul prevăzut în anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei întocmeşte jurnalul prevăzut în anexa nr. 30, care
face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
2. După punctul 92 se introduce un nou punct, punctul 92^1, cu următorul cuprins:
92^1. - (1) Scutirea directă de la plata accizelor, conform art. 399 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se
aplică şi în cazul produselor energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie de către
instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea
naţională, deplasate către un loc de livrare directă situat pe teritoriul României, în cazul în care locul
respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România.
(2)
În sensul alin. (1), prin loc de livrare directă se înţelege locul unde produsele energetice
destinate utilizării drept combustibil pentru aviaţie sunt recepţionate în alimentatoarele destinate
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alimentării aeronavelor deţinute de instituţiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea
publică, siguranţa şi securitatea naţională sau în rezervoarele deţinute sub orice formă de aceste
instituţii de stat, pentru alimentarea ulterioară a aeronavelor pe care le deţine, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 401-412 din Codul fiscal şi pct. 124-134 din prezentele norme.
(3)
Prevederile pct. 92 referitoare la documentele justificative necesare aplicării scutirii directe de
la plata accizelor se aplică în mod corespunzător.
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