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Cod 14.13.01.03
Număr de operator de date cu caracter personal 759 
12/12/2017
DECONT PRIVIND ACCIZELE
120
A. DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI/ PLĂTITORULUI
B. DATE PRIVIND ACCIZELE
Cod CAEN
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
RO    Cod de identificare fiscala
RO    Cod de identificare fiscala a succesorului
I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE 
Denumirea produsului sau a grupei de produse
Cantitate eliberată pentru consum1)
UM
Acciza datorată 
(lei)
1
2
3
4
A. Bere, din care:
1. Bere produsă de producătorii independenţi a caror producţie anuală  nu depăşeşte 200 mii hl  
B. Vinuri:
1. Vinuri liniştite  
2. Vinuri spumoase 
C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:
1. Liniştite  , din care:
     1.1. Cidru de mere si de pere
     1.2. Hidromel obtinut prin fermentarea unei solutii de miere in apa
2. Spumoase, din care:  
     2.1. Cidru de mere si de pere
D. Produse intermediare 
E. Alcool etilic, din care:
 1. Alcool etilic produs de micile distilării   
TOTAL alcool etilic şi băuturi alcoolice (rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E)
F. Tutun prelucrat
1.Ţigarete 2)    
2.Ţigări şi ţigări de foi  
3.Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete   
4.Alte tutunuri de fumat  
G. Produse energetice
1. Benzină cu plumb  
2. Benzină fără plumb  
3. Motorină 
4. Păcură 
 4.1. Utilizată în scop comercial  
 4.2. Utilizată în scop necomercial   
5. Gaz petrolier lichefiat
1
2
3
4
 5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor  
 5.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire  
 5.3. Utilizat în consum casnic  
6. Gaz natural 
 6.1 Utilizat drept combustibil pentru motor 
 6.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire 
  6.2.1. În scop comercial   
  6.2.2  În scop necomercial  
7. Petrol lampant (kerosen)
 7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor 
 7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire  
8. Cărbune şi cocs
 8.1. Utilizat în scopuri comerciale   
 8.2. Utilizat în scopuri necomerciale  
9. Energie electrica
 9.1. Energie electrica utilizată în scop comercial  
 9.2. Energie electrica utilizata in scop necomercial
Total I (rd.A+ rd.B+ rd.C+ rd.D+ rd.E+ rd.F+ rd.G)
II. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR NEARMONIZATE  
1. Lichid care contine nicotina  
2. Tutunul continut in produse din tutun incalzit
Total II (  rd. 1 + rd. 2 )
Total  ( Total I + Total II )
C. Date privind deducerile din accizele datorate
        Deduceri
Denumirea produsului sau a grupei de produse
Contributiile prevazute la art.369 alin (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006
Suma rezultata din aplicarea cotei procentuale potrivit art.70 alin.(1) lit.c) din Legea nr.69/2000
 Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii prevazute la art.421 din Legea nr.227/2015
A. Bere, din care:
Bere produsa de producatorii independenti a caror productie anuala  nu depaseste 200 mii hl
B. Vinuri:
1. Vinuri linistite
2. Vinuri  spumoase
C. Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri:
1. Linistite, din care:
   1.1 Cidru de mere si de pere
   1.2. Hidromel obtinut prin fermentarea unei solutii de miere 
          in apa
2.Spumoase
   2.1. Cidru de mere si  de pere 
D. Produse intermediare
E. Alcool etilic, din care:
1
2
3
4
Alcool etilic produs de micile distilerii 
F. Tutun prelucrat
1. Tigarete 2)
2. Tigari si tigari de foi
3. Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete
4. Alte tutunuri de fumat
TOTAL(rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E+rd.F)
1) Eliberare pentru consum - aşa cum este definită la art.340 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2) În cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată se determină potrivit prevederilor art.343 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, declar că datele sunt corecte şi complete
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA
Data  __________________________________________
Nr. inregistrare  __________________________________
Loc rezervat organului fiscal 
Durata de completare este de 4 minute.Motivul colectarii informatiei este
Obtinerea de informatii in procesul de administrare,referitoare la accizele
datorate pentru anul de raportare,pe produse si grupe de produse   
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