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▼B
DIRECTIVA 92/79/CEE A CONSILIULUI
din 19 octombrie 1992
privind apropierea taxelor la țigări
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 99,
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Parlamentului European (2),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),
întrucât Directiva 72/464/CEE (4) stabilește dispoziții generale privind
accizele la tutunurile prelucrate, precum și dispoziții speciale privind
structura accizelor la țigări;
întrucât Directiva 79/32/CEE (5) stabilește definițiile diverselor grupe de
tutun prelucrat;
întrucât, pentru realizarea pieței interne fără frontiere la 1 ianuarie 1993,
este necesar să se stabilească o acciză minimă globală la țigări;
întrucât este necesar ca Regatul Spaniei să dispună de o perioadă de
tranziție de doi ani pentru a introduce acciza minimă globală;
întrucât Republica Portugheză ar trebui să beneficieze de posibilitatea
aplicării unei taxe reduse la țigările fabricate de micii producători și
consumate, în special, în regiunile îndepărtate ale insulelor Azore și
Madeira;
întrucât trebuie introdusă o procedură prin care, avându-se în vedere
incidența generală și structura accizelor la țigări, să fie posibilă efectuarea corecțiilor necesare din doi în doi ani pentru a se ține seama de
buna funcționare a pieței interne și de obiectivele mai ample ale
Tratatului,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
(1)
La 1 ianuarie 1993 cel târziu statele membre aplică taxe minime
de consum la țigări, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în acest
scop în prezenta directivă.
(2)
Alineatul (1) se aplică taxelor percepute la țigări în temeiul
Directivei 72/464/CEE și care cuprind:
(a) o acciză specifică pe unitatea de produs;
(b) o acciză proporțională calculată pe baza prețului maxim de vânzare
cu amănuntul;
(c) o TVA proporțională cu prețul de vânzare cu amănuntul.
▼M2
Articolul 2
(1)
Fiecare stat membru aplică accize globale minime (taxe specifice
plus taxe ad valorem, exclusiv TVA), cu incidența stabilită la 57 % din
prețul de vânzare cu amănuntul (cu toate taxele incluse) și care nu pot fi
(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 12, 18.1.1990, p. 4.
JO C 94, 13.4.1992, p. 35.
JO C 225, 10.9.1990, p. 56.
JO L 303, 31.12.1972, p. 1. Modificată ultima dată de Directiva 92/78/CEE,
(JO L 316, 31.10.1992, p. 5).
(5) JO L 10, 16.1.1979, p. 8.
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▼M2
mai mici de 60 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria
de preț cu cea mai mare cerere. De la 1 iulie 2006, cifra „60 EUR” se
înlocuiește cu „64 EUR”.
(2)
Statele membre care percep accize globale minime de cel puțin
95 EUR pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu
cea mai mare cerere nu trebuie să respecte cerința de incidență minimă
de 57 %. De la 1 iulie 2006, cifra „95 EUR” se înlocuiește cu
„101 EUR”.
(3)
Accizele globale minime pentru țigări se stabilesc în funcție de
țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere în conformitate cu
datele disponibile la 1 ianuarie a fiecărui an.
(4)
Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre care la
1 iulie 2001 aplicau accize globale minime mai mici de 60 EUR
pentru 1 000 de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai
mare cerere pot amâna, până cel târziu la 31 decembrie 2004 inclusiv,
aplicarea unor accize minime globale mai mici de 60 EUR pentru 1 000
de țigări pentru țigările din categoria de preț cu cea mai mare cerere.
(5)
Valoarea euro în monedă națională care se aplică accizelor
minime globale se stabilește o dată pe an. Cursurile de schimb care
se aplică sunt cele obținute în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și
publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene și intră în
vigoare la 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
(6)
Prin derogare de la alineatul precedent, statele membre care nu au
adoptat euro sunt autorizate să aplice valoarea euro în monedă națională
din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2000 pentru convertirea sumei
de 95 EUR menționate în alineatul (2). Prezenta derogare este reexaminată în următorul raport pe care Comisia îl prezintă în conformitate
cu articolul 4.
▼M1
Articolul 2a
(1)
Când într-unul din statele membre survine o schimbare în prețul
de vânzare cu amănuntul al țigărilor din cea mai populară categorie de
preț, determinând astfel o scădere a incidenței accizei minime globale
sub nivelul specificat în primul paragraf de la articolul 2, statul membru
în cauză poate să se abțină de la ajustarea incidenței accizei minime
globale până cel târziu la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care a survenit schimbarea.
(2)
Când un stat membru mărește rata taxei pe valoarea adăugată la
țigări, el poate reduce incidența accizei minime globale până la o sumă
care, exprimată ca procent din prețul de vânzare cu amănuntul, este egal
cu incidența creșterii ratei taxei pe valoarea adăugată exprimată tot ca
procent din prețul de vânzare cu amănuntul, chiar dacă o astfel de
ajustare are ca efect reducerea incidenței accizei minime generale sub
nivelul stabilit la articolul 2.
(3)
Dacă, în conformitate cu alineatul (2), un stat membru reduce
incidența accizei minime globale până la un nivel mai scăzut decât
cel stabilit în primul paragraf de la articolul 2, trebuie să crească
incidența respectivă astfel încât să atingă cel puțin nivelul respectiv
până cel târziu la data de 1 ianuarie din cel de al doilea an ce
urmează anului în care a avut loc reducerea.
▼B
Articolul 3
(1)
Regatul Spaniei beneficiază de o perioadă de tranziție de doi ani,
începând cu 1 ianuarie 1993, pentru aplicarea accizei minime globale
prevăzute la articolul 2.
(2)
Republica Portugheză poate aplica o taxă redusă de maximum
50 % minus cea stabilită în articolul 2 pentru țigările consumate în
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▼B
regiunile cele mai îndepărtate din Insulele Azore și Madeira, fabricate
de micii producători cu o producție anuală de maximum 500 tone pe an.
▼M1
(3)
Fără a aduce atingere articolului 2, Regatul Suediei poate amâna,
până la 31 decembrie 2002 inclusiv, aplicarea accizei minime globale
echivalentă cu 57 % din prețul de vânzare cu amănuntul (inclusiv toate
taxele) al țigărilor din cea mai populară categorie de preț. În schimb,
Regatul Suediei nu poate reduce acciza globală sub nivelul aplicat la
1 august 1998.
▼M3
(4)
Prin derogare de la articolul 2, de la 1 ianuarie 2003 până la
31 decembrie 2009, Republica Franceză poate continua să aplice o rată
redusă a accizelor pentru țigările puse în consum în Corsica. Această
rată se aplică numai unei cote anuale de 1 200 tone.
De la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2007, rata redusă trebuie să
fie egală cu cel puțin 35 % din prețul țigărilor din categoria de preț cu
cea mai mare cerere în Corsica.
De la 1 ianuarie 2008 până la 31 decembrie 2009, rata redusă trebuie să
fie egală cu cel puțin 44 % din prețul țigărilor din categoria de preț cu
cea mai mare cerere în Corsica.
▼M2
Articolul 4
O dată la patru ani, Comisia înaintează Consiliului un raport și, dacă
este necesar, o propunere privind ratele accizelor stabilite în prezenta
directivă și structura accizelor în conformitate cu definiția din articolul
16 din Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind
taxele, altele decât impozitul pe cifra de afaceri, care afectează
consumul de tutun prelucrat (1). Consiliul examinează raportul și
propunerea și, hotărând cu unanimitate după consultarea Parlamentului
European, adoptă măsurile necesare. Raportul Comisiei și examinarea
Consiliului iau în considerare funcționarea corespunzătoare a pieței
interne, valoarea reală a nivelurilor accizelor prevăzute în articolul 2
calculată exclusiv în funcție de inflație și obiectivele generale ale
tratatului.
▼B
Articolul 5
(1)
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la
31 decembrie 1992 cel târziu. Statele membre informează de îndată
Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții
de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta
directivă.
Articolul 6
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

(1) JO L 291, 6.12.1995, p. 40. Directivă modificată de Directiva 1999/81/CE
(JO L 211, 11.8.1999, p. 47).

