Legea 571/ 2003 regarding Fiscal Code_________

____________________________________
|Nr. |
Denumirea produsului
| U.M. |Acciza*
|Acciza*
|Acciza*
|
|
| sau a grupei de produse
|
|(echivalent|(echivalent|(echivalent|
|
|
|
|euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |
|
|
|
|1 ianuarie | 1 iulie
|
|
|
|
|
|
2007
|
2007
|
2008
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| Tutun prelucrat
|
|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 6 | Ţigarete**
| 1.000 |
34,50
|
41,5
|
50
|
|
|
|ţigarete|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 7 | Ţigări şi ţigări de foi
| 1.000 |
34,50
|
41,5
|
50
|
|
|
| bucăţi |
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 8 | Tutun de fumat fin tăiat, | kg
|
46,00
|
55,00
|
66,00
|
|
| destinat rulării în
|
|
|
|
|
|
| ţigarete
|
|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|
| 9 | Alte tutunuri de fumat
| kg
|
46,00
|
55,00
|
66,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|___________|

__________________________________________________________________
|Nr. |
Denumirea produsului
| U.M. |Acciza*
|Acciza*
|
|
| sau a grupei de produse
|
|(echivalent|(echivalent|
|
|
|
|euro/U.M.) |euro/U.M.) |
|
|
|
|
2009
|
2010
|
|
| Tutun prelucrat
|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 6 | Ţigarete**
| 1.000 |
61,2
|
74
|
|
|
|ţigarete|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 1.000 |
61,2
|
61,20
|
| 7 | Ţigări şi ţigări de foi
|
|
| bucăţi |
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 8 | Tutun de fumat fin tăiat, | kg
|
81,00
|
81,00
|
|
| destinat rulării în
|
|
|
|
|
| ţigarete
|
|
|
|
|____|____________________________|________|___________|___________|
| 9 | Alte tutunuri de fumat
| kg
|
81,00
|
81,00
|
|
|
|
|
|
|

*) Nivelul accizelor va fi menţinut în condiţiile menţinerii actualelor nivele
minime prevăzute în directivele comunitare în domeniu
**) Structura accizei totale exprimată în echivalent euro/1000 ţigarete va fi
stabilită prin Hotărâre de Guvern

HOTĂRÂRE Nr. 1861 din 21 decembrie 2006
Governmental Decision regarding modification and
completion of methodological norms foe application of
Law 571/2003 regardinf Fiscal Code, approved by
Governmental Decision 44/2004
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004
"Codul fiscal:
Sfera de aplicare
ART. 162
Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului
de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din
import:
a) bere;
b) vinuri;
c) băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrică.
Norme metodologice:
1. (1) Sumele reprezentând accize se calculează în lei, pe baza cursului de
schimb stabilit în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum
urmează:
The sums representing the excises are calculated in
lei, according to the exchange rate established by
the art.218 of Law 571/ 2003 regarding Fiscal Code,
with modifications and completions, as follows:
d) pentru ţigarete:
for cigarettes:
Total acciza = A1 + A2
în care:
A1 = acciza specifică specific excise
A2 = acciza ad valorem ad valorem excise
A1 = K1 x R x Q1
A2 = K2 x PA x Q2

unde: where
K1 = acciza specifică prevăzută la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare specific excise according to anexa 1 of Law 571/2003
K2 = acciza ad valorem prevăzută la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ad valorem excise according to anexa 1 of Law 571/2003
R = cursul de schimb leu/euro exchange rate leu/euro
PA = preţul maxim de vânzare cu amănuntul maximal retail price
Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1.000 buc. Ţigarete quantity as units of
1000 cigarettes
Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1 number of cigarettes
packages related to Q1
e) pentru ţigări şi ţigări de foi: for cigars
A=QxKxR
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea exprimată în unităţi de 1.000 buc. ţigări
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VII - Accize
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
R = cursul de schimb leu/euro
f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete şi pentru alte
tutunuri de fumat: for fine cut tobacco, for rolling cigarettes and for other types
of tobacco
A=QxKxR
unde:
A = cuantumul accizei
Q = cantitatea în kg
K = acciza unitară prevăzută la nr. crt. 8 şi 9 din anexa nr. 1 la titlul VII Accize din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare
R = cursul de schimb leu/euro

(2) Pentru băuturile alcoolice - altele decât bere; vinuri; băuturi fermentate,
altele decât bere şi vinuri şi produse intermediare -, precum şi pentru produsele
din grupa tutunului prelucrat, se calculează contribuţia pentru finanţarea unor

cheltuieli de sănătate prevăzută la art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
For alcoholic beverages – others than beer, wines,
fermentated beverages others than beer, wines,
intermediar products – and for processed tobacco
products, is calculated a contribution for financing
some health expenditures established by art.363 of
Law 95/2006 regarding reform in health system.
(3) Pentru băuturile alcoolice, ţigaretele, ţigările şi ţigările de foi, se
calculează cota de 1% datorată Agenţiei Naţionale pentru Sport, prevăzută în
Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, cotă care se aplică asupra valorii accizelor determinată potrivit
prevederilor alin. (1), diminuată cu valoarea contribuţiei pentru finanţarea unor
cheltuieli de sănătate prevăzută la alin. (2).
For alcoholic beverages, cigarettes and cigars is
calculated a rate of 1% for National Sport Agency
established by Law 69/2000 regarding sport and
physical education, rate that is applied to excise
resulted according to para (1) diminished with
contribution provided at para (2).
(4) Valoarea accizelor datorate bugetului de stat reprezintă diferenţa între
valoarea accizelor determinată potrivit prevederilor alin. (1) din care se deduc:
contribuţia prevăzută la alin. (2), cota de 1% prevăzută la alin. (3) şi după caz,
contravaloarea marcajelor utilizate pentru marcarea produselor supuse acestui
regim, conform procedurii prevăzute la pct. 29."
The excises for state budget represents the difference between the value established according
to para (1) and: contribution provided at para (2), rate of 1% provided at para (3) and the
equivalent of the stamps used for marking the excisable products, according to procedure
provided at point 29.

ORDIN Nr. 577/909 din 26 mai 2006
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea
unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii
Order of the Ministry of Health regarding approval of
the norms for application the title XI – Financing
some health expenditures – of the Law 95/2006
regarding health system reform.
EMITENT:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Nr. 577 din 26 mai 2006
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 909 din 5 iunie 2006
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 8 iunie 2006
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare,
potrivit prevederilor art. 368 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii,
ministrul sănătăţii publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor
cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun, persoanele
juridice care produc ori importă băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri,
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum
sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, direcţiile, compartimentele şi instituţiile publice
subordonate Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Finanţelor Publice
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
The juridic persons that produce or import tobacco products, alcoholic
beverages [...]
Directorates, compartments and public institutions subordonated to Ministry of
Public health and Ministry of Public Finance implement the provisions of
present Order.

ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA 1
NORME
de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate"
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Norms of application
1. Contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de produse
din tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de
sănătate se suportă de persoanele juridice care produc sau importă produse din
tutun şi băuturi alcoolice, după cum urmează:
The contributions established for combating the excessive use of tobacco
products and alcoholic beverages as well for financing some health expenditures
are supported by juridic persons that produce or import tobacco products,
alcoholic beverages as follows:
a) produse din tutun: tobacco products:
1. pentru ţigarete - cu suma de 10 euro/1.000 ţigarete; for cigarettes
2. pentru ţigări şi ţigări de foi - cu suma de 10 euro/1.000 bucăţi; for cigars
3. pentru tutun destinat fumatului - cu suma de 13 euro/kg; for tobacco for
smoking
b) pentru băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate - altele
decât bere şi vinuri -, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
contribuie cu suma de 200 euro pe hectolitru alcool pur sau 2 euro pe fiecare
litru alcool pur.
2. (1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se deduc din accizele datorate de
către persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun şi băuturi
alcoolice - altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi
vinuri, produse intermediare -, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, după cum urmează:

The contributions established at art.363 para (1) lit
a), b) of Law 95/2006 regarding reform of health
system are deducible from the excises on tobacco
products and alcoholic beverages established by
Emmergency Ordinance 33/2006 for modification and
completion of Law 571/2003 regarding Fiscal Code, as
follows:
a) pentru produsele din tutun din producţia internă, contribuţia pentru
finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din suma reprezentând valoarea
accizelor aferente livrărilor de astfel de produse;
a) for tobacco products produced in Romania, the
contribution is deducible from the sum representing
the value of the excises afferent to deliveries of
such products;
b) pentru băuturile alcoolice din producţia internă, marcate cu banderole
achiziţionate după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 33/2006, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce
din valoarea accizelor corespunzătoare cantităţii de banderole înscrise în notele
de comandă, determinată pe baza nivelului prevăzut de această ordonanţă de
urgenţă;
c) pentru băuturile alcoolice şi pentru produsele din tutun din import,
contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate se deduce din valoarea
accizelor corespunzătoare marcajelor din notele de comandă aprobate, fără a se
efectua plata acesteia la data aprobării notei de comandă. Contribuţia se va plăti
în contul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi aferentă livrărilor de astfel de
produse efectuate pe piaţa internă.
c) for imported alcoholic beverages and tobacco
products, the contribution established for financing
some health expenditures is deducible from the value
of the excises corresponding to stamps from the
approved command orders, without making this payment
at the date of approval of command order. The
contribution will be paid in the account of the
Ministry of Public Health and will be afferent to
deliveries of such products on internal market.
(2) Pentru băuturile alcoolice din producţia internă, livrate începând cu luna
mai 2006, marcate cu banderole achiziţionate la o dată anterioară acestei luni,
pentru care acciza a fost plătită anticipat la momentul achiziţionării
banderolelor, contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate nu se
deduce din această acciză. În acest caz, valoarea contribuţiei va fi înscrisă
distinct în facturile aferente livrărilor respective, determinată pe baza cursului de
schimb valutar utilizat la calculul accizelor, aceasta fiind şi suma care se va vira
în contul Ministerului Sănătăţii Publice.

(3) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din tutun ce urmează a fi importate
după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006,
pentru care marcajele au fost aprobate înainte de această dată, contribuţia nu se
deduce din valoarea accizelor calculate la momentul aprobării notelor de
comandă. Contribuţia aferentă importurilor respective se va plăti în contul
Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi aferentă livrărilor de astfel de produse
efectuate pe piaţa internă.
(4) Valoarea în lei a contribuţiilor se determină la data plăţii acestora prin
transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar
utilizat pentru calculul accizelor, din care s-au dedus aceste contribuţii.
The value in lei of the contributions is determined
at the date of their payment by transforming the sums
expressed in euro at the exchange rate used for
excises calculation, from which these contributions
were deducted.
(5) Sumele reprezentând contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se declară de către
plătitori, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut
loc livrarea produselor.
The sums representing the contributions provided at
art.363 para (1) lit a, b of law 95/2006 are declared
by the paying persons, monthly, until 25 of the month
following the month in which the delivery was done.
(6) Sumele reprezentând contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de
sănătate se virează de către plătitori - producători sau importatori ai produselor
supuse acestui regim -, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
în care a avut loc livrarea produselor, la unităţile Trezoreriei Statului în a căror
rază îşi au domiciliul fiscal, astfel:
The sums representing the contributions for financing
some health expenditures are veered by paying persons
monthly, until 25 of the month following the month in
which the delivery was done, to the State Tresorery
Units according to person’s fiscal residence, as
follows:
- în contul 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea
produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006" contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de
persoanele juridice care produc produse din tutun;
- în contul 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate din importul de
produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006" contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 de
persoanele juridice care importă produse din tutun;

- în contul 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool,
distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
95/2006 de persoanele juridice care produc băuturi alcoolice - altele decât bere,
vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa
cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- în contul 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate din importul de alcool,
distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
95/2006" - contribuţiile datorate conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
95/2006 de persoanele juridice care importă băuturi alcoolice - altele decât bere,
vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare -, aşa
cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- în contul 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare
sănătăţii şi din publicitatea lor, conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
95/2006" - contribuţiile datorate începând cu data de 1 ianuarie 2007 conform
art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 de persoanele juridice care
realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun şi băuturi
alcoolice, după deducerea taxei pe valoarea adăugată.
(7) Plătitorii contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate vor
evidenţia distinct valoarea acestei contribuţii în facturile aferente livrărilor de
băuturi alcoolice şi produse din tutun pe piaţa internă.
The paying persons of contributions for financing some health expenditures will
mention distinctly the value of this contribution in the invoices afferent to
deliveries of tobacco products and alcoholic beverages on internal market.
3. (1) Declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea
contestaţiilor pentru contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate,
precum şi reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind declararea şi
colectarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţiile datorate se fac în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se
realizează de organele fiscale potrivit competenţelor legale.
Declaration, finding, control, collection and solution of appeals for contributions
for financing some health expenditures, as well as reflection in accountancy of
operations regarding declaration and collection of budgetary creancies
representing owned contributions are done according to Governmental
ordinance 92/2003 regarding Fiscal Code, and are done by the fiscal bodies
according to legal competencies.
(2) În realizarea atribuţiilor de mai sus, Ministerul Finanţelor Publice, prin
unităţile fiscale teritoriale, organizează evidenţa pe plătitori, persoane juridice,
respectiv evidenţa centralizată pe categorii de venituri, evidenţă care trebuie să

ofere informaţiile necesare organizării şi conducerii evidenţei contabile sintetice
şi analitice a creanţelor bugetului de stat.
4. (1) Administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale,
precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia ca până
la data de 10 a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia să transmită la
direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti
informaţiile privind evidenţa centralizată, pe categorii de venituri.
(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
transmit unităţilor teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice până la data de
15 a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia informaţiile privind
evidenţa centralizată, pe categorii de venituri.
5. (1) Ministerul Sănătăţii Publice, prin unităţile sale teritoriale, organizează şi
conduce contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate aferente
bugetului pe care îl administrează potrivit legii.
The Ministry of Public health, through its
territorial units, organizes and conducts the
accountancy of the established rights and cashed
revenues afferent to the budget administrated
according to the law.
(2) În scopul raportării prin conturile de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor
bugetului de mai sus, contabilitatea sintetică şi analitică se organizează astfel:
a) contabilitatea sintetică a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se
conduce potrivit Planului de conturi general pentru instituţiile publice, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) contabilitatea analitică a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se
conduce pe categorii de venituri, pe structura clasificaţiei bugetare funcţionale,
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, pe capitole şi subcapitole de venituri.
6. Evidenţa contabilă a drepturilor constatate şi a veniturilor încasate se
realizează de către structurile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice pe
baza situaţiilor centralizate lunar, transmise de direcţiile generale ale finanţelor
publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de
administrare a marilor contribuabili.
The accountancy of the established rights and cashed
revenues are realized by the territorial units of the
Ministry of Public Health on the basis of the monthly
situations sent by the county General Directorates of
Public Finances and the General Directorate for
administration of big taxpayers.
7. Pe baza datelor din evidenţa contabilă sintetică şi analitică, unităţile
teritoriale ale Ministerului Sănătăţii Publice efectuează raportări lunare, precum

şi raportări trimestriale şi anuale prin sistemul situaţiilor financiare asupra
modului de executare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului aprobat, precum şi a
veniturilor neîncasate.
8. Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor de combatere a consumului
excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice se întocmeşte şi se aprobă odată
cu bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi se execută în condiţiile Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din
contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 va fi stabilită prin
instrucţiuni comune ale Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Finanţelor
Publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
---------------

LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 28 aprilie 2006
Law 95/2006 regarding reform of the health system
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
TITLUL XI
Finanţarea unor cheltuieli de sănătate
Financing of some health expenditures
ART. 361
În scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun şi băuturi alcoolice, altele
decât vinul şi berea, prevăzute în prezenta lege, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de
sănătate, se instituie unele contribuţii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului
Sănătăţii Publice.
For combating excessive use of tobacco products and alcoholic beverages, others than beers
and wines, as well as for financing some health expenditures, it is instituted some
contributions as own revenues of the Ministry of Public Health.
ART. 362
Veniturile prevăzute la art. 361 vor fi folosite pentru investiţii în infrastructura sistemului
sanitar public, finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru rezerva Ministerului
Sănătăţii Publice pentru situaţii speciale.
The revenues provided at ART. 361 will be used for investments in the infrastructure of
public health system, financing national health programmes and for the MoH’s reserve for
special situations.
ART. 363
(1) În aplicarea prevederilor art. 361 şi 362 se stabilesc următoarele măsuri:
a) persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun contribuie astfel:
1. pentru ţigarete cu suma de 10 euro/1.000 de ţigarete;
2. pentru ţigări şi ţigări de foi cu suma de 10 euro/1.000 de bucăţi;
3. pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg;
b) persoanele juridice care produc sau importă băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri,
băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuie
cu suma de 200 euro/hectolitru alcool pur sau 2 euro/fiecare litru alcool pur;
c) persoanele juridice care realizează încasări din activităţi publicitare la produse din tutun
şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 12% din valoarea acestor încasări, după deducerea
taxei pe valoarea adăugată.
The juridic persons that have revenues from advertising activities for tobacco products and
alcoholic beverages contribute with a rate of 12% fro the value of these revenues, after
deduction of the VAT.
(2) Valoarea în lei a contribuţiilor prevăzute la alin. (1), stabilită potrivit legii în echivalent
euro/unitate de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro
la cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul accizelor, la data plăţii acestor contribuţii.
ART. 364
Contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. c) se constituie ca venituri proprii ale
Ministerului Sănătăţii Publice începând cu data de 1 ianuarie 2007.
ART. 365

(1) Contribuţiile prevăzute la art. 363 se virează lunar până la data de 25 a lunii următoare
celei în care a avut loc livrarea produselor pe piaţa internă, într-un cont special, deschis la
Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sănătăţii Publice.
(2) Pentru neplata la scadenţă a contribuţiilor se calculează şi se datorează accesorii în
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 366
(1) Veniturilor şi cheltuielilor prevăzute la art. 361 şi 362 li se aplică prevederile referitoare
la bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor activităţi, instituite prin Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de
credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului titlu în
anexele aprobate pe anul 2006 Ministerului Sănătăţii Publice.
ART. 367
Contribuţiile pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate rămase la sfârşitul anului se
reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
ART. 368
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătăţii
Publice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme de aplicare a prezentului titlu.
ART. 369
La data intrării în vigoare a prezentului titlu, Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind
finanţarea ocrotirii sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din
28 august 1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare,
se abrogă, cu excepţia prevederilor privind cota de 12% din încasări din activităţi publicitare
la produse de tutun, ţigări şi băuturi alcoolice care se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

