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IFS teritoriale 

DMC 

Privind aplicarea accizelor  

la producţia alcoolică  

 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legătură cu modificările şi 

completările Codului fiscal, operate prin Legea nr.267 din 23.12.2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr.13-14, art.32) intervine cu următoarele explicaţii. 

 

I. Prin prisma modificărilor operate în Legea menţionată, vinul şi mustul 

din struguri, clasificate la poziţia tarifară 2204, au fost excluse din lista 

mărfurilor impozitate cu accize. 

Concomitent, reieşind din prevederile art.123 alin. (5) al Codului fiscal, 

care stabilesc marcarea obligatorie  cu „Timbru de acciz” a mărfurilor supuse 

accizelor, inclusiv şi a vinurilor din struguri, din fructe şi pomuşoare, vinurilor 

din struguri saturate cu dioxid de carbon, agenţii economici care fabrică mărfuri 

de la poziţia tarifară 2204, procură de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe 

teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau 

importă astfel de mărfuri, începând cu 13.01.2012, nu au obligaţia marcării 

acestora  cu „Timbru de acciz”, dat fiind faptul că mărfurile în cauză nu 

reprezintă mărfuri supuse accizelor. 

Mărfurile de la poziţia tarifară 2204 aflate în stoc marcate cu timbru de 

acciz pot fi comercializate fără a fi necesară înlăturarea timbrelor deja aplicate. 

Timbrele de acciz de tip „Vinuri” vor fi utilizate pentru marcarea în 

procesul de fabricare şi/sau prelucrare a altor vinuri, supuse accizelor (poziţia 

tarifară 2205). 

Timbrele de acciz care nu se vor utiliza în procesul de fabricare şi/sau 

prelucrare a vinurilor supuse accizelor se vor restitui conform modului stabilit 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la 

marcarea producţiei alcoolice”. 

II. Conform modificărilor operate în anexa la titlul IV al Codului fiscal 

prin Legea nr.267 din 23.12.2011, a fost modificată structura cotelor accizelor 

stabilite pentru alcoolul etilic şi băuturile alcoolice accizate. 
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Astfel, a fost stabilită cota compusă din suma absolută pentru un litru 

alcool absolut şi componenta ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor în 

lei, fără a ţine cont de TVA şi accize. 

La determinarea sumei accizelor aferente mărfurilor scoase (transportate) 

din încăperea de acciz  vor participa în calcul ambele componente.  

Exemplu: Din încăperea de acciz se expediază 500 sticle cu capacitatea 

de 0,7 litri de rachiu, cu concentraţia de alcool 40% volum, costul unei sticle 

fiind stabilit în mărime de  60 lei fără TVA şi accize. 

Cota accizului la rachiu este stabilită în mărime de 30 lei (litru alcool 

absolut)  + 30% (valoarea în lei). 

Mărimea componentei absolute a accizului aferentă 1 litru de rachiu va      

constitui – 12 lei; 

100%   ---------- 30 lei        X = (40% x 30 lei)/100% = 12 lei 

40%    ----------- X 

Mărimea componentei absolute a accizului aferentă unei sticle de  0,7 litri 

– 8,4 lei (12 lei x 0,7); 

Mărimea componentei ad valorem a accizului aferentă unei sticle de 0,7 

litri –18 lei (60 lei x 30%); 

      Mărimea accizului aferentă unei sticle de 0,7 litri de rachiu – 26,4 lei (8,4 

lei +18 lei); 

Suma accizului aferentă partidei de 500 sticle - 13200 lei (500 x 26,4 lei). 

Totodată, la determinarea sumei accizului care urmează a fi virat în buget 

se va ţine cont de dreptul la trecerea în cont stabilit în conformitate cu art.125 

din Codul fiscal.  
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