
Nr. 
crt. 

Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. 2020 

Nivelul accizelor 
(lei/U.M.) 

Alcool şi băuturi alcoolice 

1 

Bere, din care: 

hl/1 grad Plato 

3,53 

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi a 
căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl 

1,95 

2 

Vinuri 

hl de produs 

 

2.1. Vinuri liniştite 0,00 

2.2. Vinuri spumoase 50,73 

3 

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri  

hl de produs 

 

3.1. liniştite, din care: 424,90 

3.1.1. cidru de mere şi de pere  0,00 

3.1.2. hidromel obţinut prin fermentarea unei 
soluţii de miere în apă 

0,00 

3.2. spumoase  din care: 50,73 

3.2.1. cidru de mere și de pere  0,00 

4 Produse intermediare hl de produs 424,90 

5 
Alcool etilic, din care: 

hl de alcool pur 
3.540,78 

5.1. Alcool etilic produs de micile distilerii 1.770,39 

Tutun prelucrat 

6 Țigarete  1.000 țigarete 500,80* 

7 Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucăţi 324,67 

8 Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg 466,18 

9 Alte tutunuri de fumat kg 466,18 

Produse energetice 

10 Benzină cu plumb 
tonă 3.154,01 

1.000 litri 2.428,59 

11 Benzină fără plumb 
tonă 2.748,18 

1.000 litri 2.116,09 

12 Motorină 
tonă 2.329,03 

1.000 litri 1.967,99 

13 

Păcură 

tonă 

 

13.1. utilizată în scop comercial 76,09 

13.2. utilizată în scop necomercial 76,09 

14 

Gaz petrolier lichefiat 

tonă 

 

14.1. utilizat drept combustibil pentru motor 650,66 

14.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 575,78 

14.3. utilizat în consum casnic 0,00 

15 

Gaz natural 

GJ 

 

15.1. utilizat drept combustibil pentru motor 13,19 

15.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire 
0,00 

15.2.1. în scop comercial 0,87 

15.2.2. în scop necomercial 1,63 

16 

Petrol lampant (kerosen) 
  

16.1. utilizat drept combustibil pentru motor tonă 2.827,63 

1.000 litri 2.262,10 

16.2. utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 2.383,75 

1.000 litri 1.906,99 

17 

Cărbune şi cocs 

GJ 

 

17.1. utilizat în scopuri comerciale 0,76 

17.2. utilizat în scopuri necomerciale 1,52 

18 

Electricitate 

Mwh 

 

18.1. Electricitate utilizată în scop comercial 2,54 

18.2. Electricitate utilizată în scop necomercial 5,08 

 


