
                            Anexa nr. 1 
                                                                        ( Anexa nr. 1 la titlul VII – Accize şi alte taxe speciale) 

Nr. 
crt. 

Denumirea produsului sau a 
grupei de produse U.M. 

Acciza  
(echivalent euro/U.M.) 

 

0 1 2 3 
 Alcool şi băuturi alcoolice   
1 Bere 

din care: 
hl/1 grad Plato1) 0,748 

 1.1. Bere produsă de micii 
producători independenţi 

 0,43 

2 Vinuri hl de produs  
 2.1. Vinuri liniştite  0,00 
 2.2. Vinuri spumoase                     34,05 
3 Băuturi fermentate, altele 

decât bere şi vinuri  
hl de produs  

 3.1. linistite                   100,00 
 3.2. spumoase                     45,00 
4 Produse intermediare hl de produs                  165,00 
5 Alcool etilic hl de alcool pur2)                  750,00 

 5.1. Alcool etilic produs de 
micile distilerii  

                  475,00 

 Tutun prelucrat   

6 Ţigarete 1.000 ţigarete              48,50+22% *)   
7 Ţigări şi ţigări de foi    1.000 bucăţi                    64,00 

8 Tutun de fumat fin tăiat, 
destinat rulării în ţigarete 

kg                    81,00 

9 Alte tutunuri de fumat kg                    81,00 
 Produse energetice   

10 Benzină cu plumb tonă                  547,00 
   1.000 litri                 421,19 

11 Benzină fără plumb tonă                  467,00 
   1.000 litri                  359,59 

12 Motorină tonă                  358,00 
     1.000 litri                  302,51 

13 Păcură 1.000 kg  

 13.1. utilizată în scop 
comercial 

 15,00 

 13.2.  utilizată în scop 
necomercial 

 15,00 

14 Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg  

 14.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 

 128,26 

 14.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 

 113,50 

 14.3. utilizat în consum 
casnic3) 

 0,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*)  Această structură a accizei se aplică până la data de 30 iunie 2011 inclusiv. În perioada 1 iulie 2011- 31 decembrie 2017 

inclusiv, structura accizei totale va fi prevăzută în hotărârea Guvernului pentru aprobarea accizei specifice ce se aplică cu 
data de 1iulie a fiecărui an. 

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100g de soluţie măsurată la origine la 
temperatura de 200 / 40  C. 

2)  Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 200 C, 
conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic. 

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip 
aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. 

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. 

15 Gaz natural GJ  

 15.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor 

     2,60 

 15.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire 

  

        15.2.1. în scop comercial      0,17 

        15.2.2. în scop 
necomercial 

     0,32 

16 Petrol lampant (kerosen)4)   

 16.1. utilizat drept combustibil 
pentru motor tonă 469,89 

   1.000 litri 375,91 

 16.2. utilizat drept combustibil 
pentru încălzire tonă 469,89 

   1.000 litri 375,91 
17 Cărbune şi cocs GJ  
 17.1. utilizat în scop comercial  0,15 

 17.2. utilizat în scop 
necomercial 

 0,30 

18 Energie electrică Mwh  

 18.1. utilizată în scop 
comercial 

 0,50 

 18.2. utilizată în scop 
necomercial 

 1,00 


