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OMFP nr. 4249 din 2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a 

Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate. Monitorul oficial nr. 

1258 din 28.12.2022 

Emitent: MINISTERUL FINANŢELOR 

Având în vedere dispoziţiile art. 4146 alin. (3) şi ale art. 41414 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  în baza prevederilor 

Regulamentului delegat (UE) 2022/1.636 al Comisiei din 5 iulie 2022 de completare a 

Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului prin stabilirea structurii şi conţinutului documentelor 

schimbate în contextul deplasării de mărfuri accizabile şi prin stabilirea unui prag pentru 

pierderile cauzate de natura mărfurilor, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: 

Articolul I 

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea 

configuraţiei Codului de accize şi a  

Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

se completează după cum urmează: – După punctul 3 se introduc două noi puncte, 

punctele 4 şi 5, cu următorul cuprins: 

4. Pentru destinatarul certificat, destinatarul certificat care primeşte doar ocazional 

produse accizabile, expeditorul certificat şi expeditorul certificat care trimite doar 

ocazional produse accizabile, codul de accize este format din 13 caractere şi are 

următoarea configuraţie: RO 12345 JJ AA NN, unde: 

– RO - codul ISO al ţării; 

– 12345 - o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea destinatarului 

certificat, destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, 

expeditorului certificat şi expeditorului certificat care trimite doar ocazional produse 

accizabile; 

– JJ - o secvenţă de două caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de 

operatori economici; 

– AA - secvenţă ce reprezintă calitatea pentru care a fost atestat contribuabilul 

(destinatar certificat, destinatar certificat care primeşte doar ocazional produse 

accizabile, expeditor certificat, expeditor certificat care trimite doar ocazional produse 

accizabile), după cum urmează: DC pentru destinatar certificat, DO pentru destinatar 

certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile, EC pentru expeditor 

certificat şi EO pentru expeditor certificat care trimite doar ocazional produse 

accizabile; 

– NN - secvenţă de completare a numărului din 13 caractere, care are valoarea 00. 

5. Pentru atestatul destinatarului certificat care primeşte doar ocazional produse 

accizabile şi pentru atestatul expeditorului certificat care trimite doar ocazional produse 
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accizabile, codul de accize este format din 13 caractere şi are următoarea configuraţie: 

RO 12345 JJ AA NN, unde: 

– RO - codul ISO al ţării; 

– 12345 - o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea destinatarului 

certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi expeditorului certificat 

care trimite doar ocazional produse accizabile; 

– JJ - secvenţă numerică ce reprezintă codul judeţului în a cărui rază teritorială îşi 

desfăşoară activitatea destinatarul certificat care primeşte doar ocazional produse 

accizabile şi expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile; 

– AA - secvenţă care are valoarea DO cu semnificaţia de atestat pentru destinatarul 

certificat care primeşte doar ocazional produse accizabile şi EO cu semnificaţia de 

atestat pentru expeditorul certificat care trimite doar ocazional produse accizabile; 

– NN - secvenţă numerică ce reprezintă numărul de atestate eliberate în cadrul 

aceluiaşi judeţ. 

Articolul II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 

data de 13 februarie 2023. 

Ministrul finanţelor, 

Adrian Câciu 

Bucureşti,  

12 decembrie 2022. 

Nr. 4.249. 

 

 


