DOMENIU: COD FISCAL

T A X focus

SUBIECT: MODIFICAREA
NORMELOR METODOLOGICE DE
APLICARE A CODULUI FISCAL

nr. 12/10 februarie 2016
Modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal se
referă la Titlul VIII - ''Accize și alte taxe speciale'' și anume la înregistrarea
operatorilor economici care comercializează substanțe pentru marcarea și
colorarea păcurii și produselor asimilate acesteia din punct de vedere al
nivelului accizelor.
Cererea de înregistrare va fi înscrisă de autoritatea vamală teritorială în
registrul special creat în două zile lucrătoare de la transmitere cu condiția
prezentării certificatului de analiză, emis de producător sau de un laborator
acreditat în România sau în alt stat membru al UE, conform standardului ISO
17025 și care atestă faptul că substanțele comercializate corespund condiților
prevăzute la art. 426 alin. (1) Cod fiscal.

CUPRINS
Hotărârea Guvernului nr. 47/2016
pentru
modificarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate
prin
Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, publicată în
M. Of. nr. 100 din 9 februarie 2016.
*intrare în vigoare la 9 februarie 2016

Cerințele privind certificatul de analiză și termenul de soluționare a cererii de
înregistrare se aplică și cererilor de înregistrare ale operatorilor economici
care comercializează substanțe de marcare și colorare a păcurii, motorinei și
substanțelor asimilate din punct de vedere al accizelor aflate în curs de
soluționare la data de 9 februarie 2016.
Se modifică, de asemenea, Anexa nr. 44 la normele metodologice de aplicare
a Codului fiscal - Cerere pentru înregistarea operatorilor economici
comercianți de marcatori și coloranți prevăzuți șa art. 426 și 29 din Codul
fiscal.

NOTĂ
Această publicaţie are un scop pur
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru eventualele
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să
luați decizii numai după consultarea unui
specialist.
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