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Noul nivel al accizei specifice
pentru țigarete 

3 martie 2017

Pe scurt

Între 1 aprilie 2017 și 31 martie 2018, inclusiv, nivelul accizei specifice pentru țigarete va fi de 329,222 
lei/1.000 țigarete  

În detaliu

Accize și alte taxe speciale – 

prevederi aplicabile de la 1

aprilie 2017

A fost publicat Ordinul
Ministerului Finanțelor 
Publice nr. 350/2017 pentru
aprobarea nivelului accizei
specifice la țigarete. 

Pentru calculul accizei la
țigarete începând cu 1 aprilie 
2017, operatorii economici au
obligația de a folosi nivelul 
accizei specifice de 329,222
lei/1.000 țigarete.  

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 151 din

28 februarie 2017, pag. 7]

De reţinut 

De la 1 aprilie 2017, nivelul
accizei specifice pentru țigarete 
va fi de 329,222 lei/1.000
țigarete.
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