
Declaraţie rectificativă

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

          A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului

Cod de identificare fiscală 

Denumire

Judeţ Localitate Stradă Număr Bloc Scară

Ap. Cod poştal Sector Telefon Fax E-mail

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:
hl/ 

 1 grad  
Plato

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

hl/ 1 grad  
Plato

B. Vinuri:  hl. de produs

  1. Vinuri liniştite  hl. de produs

  2. Vinuri spumoase  hl. de produs

C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:  hl. de produs

  1. Liniştite, din care:  hl. de produs

      1.1. Cidru de mere și de pere hl. de produs

      1.2. Hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de   
             miere în apă

 hl. de produs

  2. Spumoase,din care:  hl. de produs

       2.1. Cidru de mere și de pere  hl. de produs

D. Produse intermediare  hl. de produs

E. Alcool etilic, din care:  hl. de alcool pur

  1. Alcool etilic produs de micile distilerii  hl. de alcool pur

TOTAL  alcool etilic şi băuturi alcoolice  
(rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E)

Anexa nr.2

Cod CAEN

          B. Date privind accizele

  
DECONT PRIVIND ACCIZELE 120 

ANUL



 7. Petrol lampant (kerosen) tonă sau 
1.000 litri

    7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor tonă sau 
1.000 litri

    7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă sau 
1.000 litri

 8. Cărbune şi cocs GJ

    8.1. Utilizat în scopuri comerciale GJ

    8.2. Utilizat în scopuri necomerciale GJ

 9.Energie electrică Mwh

    9.1. Energie electrică utilizată în scop comercial Mwh

    9.2. Energie electrică utilizată în scop necomercial Mwh

 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 conține nicotină ml

 2. Tutunul conținut în produse din tutun încălzit kg

Total II (rd.1 +rd.2)

Total (Total I +Total II)

1 2 3 4

F. Tutun prelucrat:

1.Ţigarete 2) 1.000 ţigarete

2.Ţigări şi ţigări de foi 1.000 bucaţi

3.Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete kg

4. Alte tutunuri de fumat kg

G. Produse energetice

1. Benzină cu plumb tonă sau 
1.000 litri

2. Benzină fără plumb tonă sau 
1.000 litri

3. Motorină tonă sau 
1.000 litri

4. Păcură tonă 

    4.1. Utilizată în scop comercial tonă 

    4.2. Utilizată în scop necomercial tonă 

5. Gaz petrolier lichefiat tonă 

    5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor tonă 

    5.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire tonă 

    5.3. Utilizat în consum casnic tonă 

6. Gaz natural GJ

    6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor GJ

    6.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire GJ

        6.2.1. În scop comercial GJ

        6.2.2. În scop necomercial GJ



Denumirea produsului sau a grupei de produse Deduceri 

Contribuţiile 
prevăzute la 

art.369 alin.(1)    
lit.a) şi b) din 

Legea  nr.95/2006 

Suma rezultată 
din aplicarea 
cotei procentuale 
potrivit art.70 
alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.69/2000

Contravaloarea 
marcajelor aferente 

produselor accizabile 
supuse marcării 

prevăzute la art.421 
din Legea nr.227/2015

A. Bere, din care: x x

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

 B. Vinuri:
  1. Vinuri liniştite x x

   2. Vinuri spumoase x x

C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:

  1. Liniştite, din care: x x
      1.1. Cidru de mere și de pere x x
      1.2. Hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de   
             miere în apă x x

  2. Spumoase, din care: x x

       2.1. Cidru de mere și de pere x x

D. Produse intermediare x
E. Alcool etilic, din care:

Alcool etilic produs de micile distilerii 

F. Tutun prelucrat:

1.Ţigarete 2)

2.Ţigări şi ţigări de foi

3.Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete x

4. Alte tutunuri de fumat x

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 declarații, declar că datele sunt corecte şi complete. 

Funcţia/Calitatea:

Nume, Prenume:

Nr. înregistrare: Data:
Loc rezervat organului fiscal

Semnătura 

     C. Date privind deducerile din accizele datorate

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod  14.13.01.03



Anexa nr.4

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 120 "Decont privind accizele",

cod 14.13.01.03

I. Depunerea decontului
Decontul privind accizele se completează şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori 

de accize, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.
Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către 
contribuabil/plătitor.
Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit  
de  formatul  hârtie,  semnat  conform  legii,  sau  se  transmite  prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la 
distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea decontului
Secţiunea A "Date de identificare a  contribuabilului/ plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit  conform legii, 
înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situaţia în care formularul se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit 
legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii 
sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se 
înscrie "Împuternicit".
În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată.
În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea contribuabilului/ plătitorului.
Rubricile  privind  adresa  se  completează  cu  datele  privind  adresa  domiciliului  fiscal  al  contribuabilului/ 
plătitorului.

Secţiunea B "Date privind accizele"
Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare, fiind cuprinse şi accizele aferente produselor provenite 
din import.

Secţiunea C "Date privind deducerile din accizele datorate"
Se înscriu  sumele cumulate,  reprezentând deducerile  din accizele  datorate pentru anul de raportare,  în 
conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producţia internă, pentru produsele 
provenite din achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru produsele provenite din import, astfel:
-  contribuţiile  prevăzute  la  art.369  alin.(1)  lit.a)  şi  b)  din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma în  domeniul 
sănătăţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii,  cuprinse în 
accizele datorate în anul de raportare;
- suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, 
ţigări și țigări de foi şi băuturi alcoolice, potrivit art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se 
calculează  acciza datorată  în perioada  de raportare,  potrivit  prevederilor  titlului  VIII  „Accize  și  alte  taxe 
speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi cele ale 
titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul în care contribuabilul/ plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte 
pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.
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