
 
 

 

 

 

 

 

    

Nr. 1920/07.04.2020 

 

Către, 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

Direcția Generală Legislație Cod Fiscal și Reglementări Vamale 

Str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5, Bucureşti       

   

 

Stimate Domnule Director General, 

 

 

Vă înaintăm adresa primită de la doamna consultant fiscal Elena ȚOCU – membră a 

Camerei Consultanților Fiscal, prin care solicită clarificări cu privire la dispozițiile art. 

397 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal privind utilizarea alcoolului complet denaturat 

conform prescripțiilor legale pentru fabricarea produselor ce nu sunt destinate 

consumului uman (dezinfectanți). 

 

 

În speranța obținerii unui răspuns cu celeritate, vă mulțumim anticipat. 

 

 

Cu respect, 

     

Preşedinte,  

Dan Manolescu 

 

 
 

 

 

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI 
 Bucureşti, Str. Alexandru Constantinescu nr. 61, Sectorul 1, Cod Poştal: 011472 
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Către, 

Camera Consultanților Fiscali, 

 

 Ref.: Clarificări privind dispozițiile art.397, alin.1) lit.a) din Codul fiscal privind 

utilizarea alcoolului complet denaturat conform prescriptiilor legale pentru fabricarea 

produselor ce nu sunt destinate consumului uman (dezinfectanți) 

 

Având în vedere situatia actuală existentă (lipsa dezinfectanților) precum și faptul că 

autoritățile vamale competente pentru emiterea autorizațiilor de utilizator final resping 

cererile pentru acordarea autorizației de utilizator final motivat de faptul că nu sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la pct.82 alin.2) (beneficiază de scutire directă numai antrepozitarii 

autorizați care funcționează în sistem integrat) din Normele de aplicare ale Codului fiscal, vă 

rog să binevoiți să transmiteți/solicitați clarificări la Ministerul de Finanțe cu privire la acest 

aspect dat fiind următoarele:  

- alcoolul etilic complet denaturat conform prescipțiilor legale se utilizează ca 

materie primă în procesul de producţie, pentru fabricarea de produse ce NU sunt 

destinate consumului uman, respectiv dezinfectanți.  

- Achiziţia se face de la un antrepozit fiscal de producţie din România (sau din UE), 

antrepozit fiscal care realizează denaturarea alcoolului conform procedurilor prevăzute 

la pct.78, alin.2) și pct.79 alin 6) lit.a) sau b) din Normele de aplicare ale Codului fiscal; 

- Potrivit dispoziţiilor de la alin.(4), al pct.79 din Norme, date în aplicarea art. 397, alin.1), 

prevede că „Este interzisă realizarea în interiorul antrepozitelor fiscale a 

produselor care NU sunt destinate consumului uman, cu excepţia alcoolului sanitar.” 

(achiziția alcoolului complet denaturat, conform prescripţiilor legale – este 

utilizat ca materie primă pentru fabricarea de produse ce NU sunt destinate 

consumului uman (dezinfectanți).  



 
 

 

-  Din dispoziţiile pct. 82, alin.1) lit.c) reiese că scutirea se acordă direct în situaţiile 

prevăzute la art. 397 alin.1), lit.a), iar în toate situaţiile de scutire directă, scutirea 

se acordă pe baza autorizaţiei de utilizator final.  

Având în vedere că realizarea produselor (dezinfectanți) care NU sunt destinate 

consumului uman nu poate avea loc în interiorul antrepozitelor fiscale (pct.79, alin.4) din 

Normele de aplicare ale Codului fiscal) sunt nejustificate deciziile autorităților vamale 

motivate cu dispozițiile pct.82, alin.2) din Normele de aplicare (beneficiază de scutire 

directă numai antrepozitarii autorizați care funcționează în sistem integrat) 

În concluzie, vă rog să constataţi faptul că atât materia primă achiziţionată – 

alcoolul etilic denaturat – cât şi produsele finite obţinute în urma procesului de 

fabricaţie, NU sunt destinate consumului uman iar potrivit reglementărilor în 

materie, realizarea în interiorul antrepozitului fiscal este interzisă pentru produsele 

ce NU sunt destinate consumului uman (alin.4, pct.79 din NM). 

  

 

Cu mulțumiri, 

Consultant fiscal, 

Elena ȚOCU 

 


