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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.

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

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 151 din
28 februarie 2017, pag. 7]
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Să discutăm
Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul
dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Mihaela Mitroi, Partener,
Lider Servicii Consultanţă
Fiscală şi Juridică
mihaela.mitroi@ro.pwc.com

Ionuţ Simion, Country
Managing Partner
ionut.simion@ro.pwc.com

Daniel Anghel, Partener,
Taxe Indirecte
daniel.anghel@ro.pwc.com

Diana Coroabă, Partener,
Taxe Indirecte şi Servicii
Financiare
diana.coroaba@ro.pwc.com

Ionuţ Sas, Partener, Taxe
Directe
ionut.sas@ro.pwc.com
PwC România
Lakeview Building
Str. Barbu Văcărescu 301-311
Sector 2, Bucureşti
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600
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