
Anexa nr. 1 
(Anexa nr.  35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal)  

 
 
 

Denumirea utilizatorului final/cod utilizator 
…………………………………………............................ 
Cod utilizator punct de lucru……………………… 
Localitatea................................../judeţul/sector..................        
Strada.............................................................Nr................. 
Bloc.....Scara......Etaj....Ap....Cod poştal............................. 
Domiciliul fiscal.................................................................. 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  
privind achiziţiile/utilizările  de produse accizabile  

şi livrările de produse finite rezultate  
în luna.....................anul...................... 

Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate:  
1. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal – autorizaţie nr......................... 
2. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal – autorizaţie nr......................... 
3. cf. art. ...alin.......lit......Cod fiscal – autorizaţie nr......................... 
.................................. 

 
1. ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE 

Document Achiziţie/ 
Livrare 

Furnizor/ 
beneficiar 

 

Cod accize 
expeditor/  

Cod  
identificare 

fiscală  
destinatar 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC  

Starea  
produsului

 

Densitate 
la 15ºC 

Kg/l 
 

Concentraţie
 
 

Recipienţi Cantitate 

Tip Nr. /serie 
/ 

ARC 

Tip Data Capacitate 
nominală 

Nr. kg litri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 
(1) Factura/eDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/ NP(notă de predare); (3) Pentru achiziţii se va înscrie ,,A”, pentru livrări se va înscrie ,,L”; (6) În cazul utilizatorului final care 
comercializează produsele accizabile către alt utilizator final, se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final; (9) Se va menţiona V-produse în vrac sau I- Imbuteliat; (10) Se 
completează numai în cazul produselor energetice; (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice; 
 
 



2. RECAPITULAREA  ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE 
Cod 

produs 
accizabil 

Codul NC 
 al 

produsului 

Starea 
produsului 

 

Stoc la 
începutul lunii 

Cantitate 
intrată 

Surplus pe 
parcursul lunii 

Cantitate ieşită Pierderi Stoc la 
sfârşitul lunii  

Diferente 
(+) sau (-

) 
Consum 
propriu 

Producţie
 

Comercializare 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri 
 

kg Litri kg Litri 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
                     
 
(18) Se va menţiona V-produse în vrac sau I- Imbuteliat; (25),(26) – cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia; (27),(28) – cantitatea comercializată în cazul 
utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final; (29), (30) – cantitatea  utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize; 
 
3. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* 

Codul NC  
al produsului 

Stoc la începutul lunii Cantitate realizată 
în luna de raportare 

Cantitate expediată Stoc la sfârşitul lunii Diferente 
(+) sau (-) 

cant um cant um cant um cant um cant um 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
           

 
*Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 20658 din Codul fiscal; (47), (48)  - Diferenţa - cantităţile de produse  finite stabilite 
după formula : stoc la începutul lunii + cantitate realizata in luna de raportare – cantitate expediata  - stoc la sfarşitul lunii; 
 
4. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* 

Codul NC 
 al produsului 

Cantitate expediată Destinatar 
cant um 

50 51 52 53 
    

*Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 20658  din Codul fiscal; (53) - Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE, EX în 
cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale 

 
Numele şi prenumele ...............................................        ............................. 
          
Semnătura şi ştampila operatorului    .........................................................       Data 
         

 
 
 



 
Anexa nr. 2 

(Anexa nr.  47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal)  
 

Denumirea destinatarului înregistrat/ 
reprezentantului fiscal 
........................................................................                                                        
Cod accize/Cod identificare fiscală ..................... 
Localitatea ................................judeţul/sector .................. 
Strada ................................................................... Nr. ...... 
Bloc ...... Scara ..... Etaj ...... Ap. ...... Cod poştal ..............    
 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 
privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile 

în luna ...................... anul ............ 
 

Document Data 
achiziţie/ 
Livrare 

Provenienţa/ 
Destinaţia 

 
(3) 

Cod accize 
expeditor/cod 

identificare fiscala 
destinatar 

 
 

Cod produs 
accizabil 

Codul 
 NC 
 al 

produsului 

Starea  
produsului  

(vrac/ 
îmbuteliat) 

(V/Î) 

Densitate la 
15° C kg/l  

(4) 

Concentraţie 
grad alcoolic/ 

grad Plato  
(5) 

Recipienţi 
(5) 

Cantitate Acciza 
datorată 

 
-mii lei- Tip 

(1) 
Număr Tip 

(2) 
Data Capacitate 

nominală 
nr. kg Litri mii  

bucăţi 

                

               
                
                
               

(1) eDA, DI, factura, AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie “A”; pentru livrări se va înscrie “L”,    (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei U.E. (RO în 
cazul livrărilor naţionale); se va indica “EX” în cazul livrărilor în afara U.E.,  (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice,  (5) Se va completa numai în cazul 
alcoolului şi băuturilor alcoolice 

RECAPITULAREA PERIOADEI 
Cod produs accizabil Codul NC al produsului U.M. Vrac/Îmbuteliat (V/Î) Stoc la  

începutul lunii 
 

Cantitatea întrată 

 

Surplus pe  
parcursul lunii 

 

Cantitate 
ieşită 

 

Pierderi 

 

Stoc efectiv 

 

Diferenţa 
(+) sau (-) 

 

           
          
  



Numele şi prenumele ...............................................                                                                                              
Semnătura şi ştampila operatorului       ...............................................                                                        Data 

Anexa nr. 3 
(Anexa nr.  48.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal)  

 
 
Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea............................................judeţul/sectorul............... 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 

 
 

SITUAŢIA 
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal 

 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase 
în luna....................anul.................. 

 
 
 
 

I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după caz). 
Cod produs accizabil Cod NC UM   

Stoc iniţial 
(A) 

Intrări (B) 
 

Utilizat 
(C) 

 
Stoc final (D) 

 
Diferenţa 

(E) Operaţii interne U.E. Import 
Din producţie proprie Alte achiziţii 

           
           

           
(A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anteroare; (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în 

documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe, aferente perioadei de raportare; (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare; (D) Cantităţile de materii prime 
existente în finalul perioadei de raportare; (E) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula următoare: Stoc iniţial + intrări – utilizat – stoc final  E = A + B – C – D  

 
II. Produse în curs de fabricaţie 

Cod NC U.M. Stoc iniţial Intrări  Ieşiri  
 

Stoc final 
 Diferenţa 

    Către alte depozite Pentru prelucrare finală   

        



 
 
 

III. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur). 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC UM 

Stoc 
iniţial 
(A) 

Cantităţi 
produse (B) 

Intrări (C) Ieşiri (D) 
Utilizate în 
activitatea 

proprie 
(E) 

Stoc 
final  
(F) 

Diferenţa 
(G) Achiziţii 

interne (RO) 

Alte 
achiziţii 

(UE) 
Import Cu 

accize 

Fără accize 
Regim suspensiv  

Scutire Teritoriul 
naţional 

U.E. Export 

                
                

Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare; Diferenţa (G) = A + B + C – D – E - F  
Direfenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări – ieşiri – stoc final 

 
 
 
Data .............................                                                                                    Conducătorul antrepozitului fiscal .......................................... 
                                                                                                                                         Semnătura şi ştampila                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 4 
(Anexa nr.  48.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal)  

 
 

Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea............................................judeţul/sectorul............... 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 
 

SITUAŢIA 
privnd operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal 

de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare 
în luna....................anul.................. 

 
I. Materii prime  
 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC U.M. 

Stoc iniţial 
(A) Intrări (B) 

 
Utilizat  

(C) 

 
Stoc final  

(D) 
 

 
Diferenţa 

(E) 
 

Cantitate Concentraţie 
Operaţii interne U.E. Import 

Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie 

                 
                 

 
A – cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantiăţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în 
antrepozit – se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenineţe/raport de primire; C – cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare; D – 
Stoc final – cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii;  E - Diferenţa - cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula : stoc iniţial + intrări – utilizări – stoc final  (E = A + B – C – D)  
 
 

 
II. Produse în curs de fabricaţie 
 

Cod produs accizabil Cod NC U.M. Stoc iniţial  Intrări Ieşiri  
 

Stoc final 
 Diferenţa  

     Către alte depozite Pentru prelucrare finală   



         

 
 
III. Livrări (exprimate în hectolitri) 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC U.M. Stoc iniţial 

(A) 
Cantităţi produse 

(B) 

Intrări (C) Ieşiri (D) 

Utilizate în activitatea 
proprie 

(E) 

Stoc 
final  
(F) 

Diferenţa 
(G) Achiziţii interne 

(RO) 
Alte achiziţii 

(UE) Import Cu 
accize 

Fără accize 
Regim suspensiv  

Scutire Teritoriul 
naţional 

U.E. Export 

                
 A -  cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei; C – Cantităţile 
de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedre data din raportul de primire; D – Ieşiri cu accize  - cantităţile de produse eliberate pentru consum; ieşiri fără accize – cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite 
în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; E – cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca meterie primă în urma unui procxes de producţie. F – stocul final – cantităţile pe fiecare tip de 
produs existente în antrpozit la sfîrşitul luni; G – Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E – F  

 
 
Data .............................                                                                                                 Conducătorul antrepozitului fiscal .......................................... 
                                                                                                                                         Semnătura şi ştampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 5 
(Anexa nr.  48.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

  
Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea.........................................judeţul/sectorul.................. 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 

SITUAŢIA 
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere 

în luna....................anul.................. 
I. Materii prime  

Denumire Kilograme % extract sec Denumire Kilograme % extract sec 

Malţ   Alte materii de extracţie   

Orz   Malţ colorat   

Orez  şi griş   Bere   

Porumb   Altele…   

Zahăr şi glucoză      

II.Bere fabricată în hectolitri 

A -  cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii; C – Cantităţile de bere 
intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; 
D – Ieşiri cu accize:Gradul Plato mediu – dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato, se va înscrie gradul mediu ponderat; 
Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato     Gradul Plato mediu ponderat = (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) =13,33 
                                                                                                                                                                                                                                         1000 + 2000 + 3000 
F- consum propriu de materii prime, in scopul realizarii produsului finit; 
G – stocul final – cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; H – Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula următoare H = A + B + C – D – E - F -G 

 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC U.M. Stoc 

iniţial (A) 
Cantităţi 

produse (B) 

Intrări 
 (C) 

Ieşiri 
 

Consum 
(F) 

Stoc 
final (G) 

 Diferenţa 
(H) Achiziţii 

interne (RO) 
Alte achiziţii 

(UE) Import 

Cu accize  
(D) 

Fără accize 
(E) 

Grad Plato 
mediu Consum 

Regim suspensiv  
Operaţiuni 

scutite Teritoriul 
naţional U.E. Export 

                 
                 
                 



Data .............................                                                                                            Conducătorul antrepozitului fiscal .......................................... 
                                                                                                                                               Semnătura şi ştampila 

Anexa nr. 6 
(Anexa nr.  48.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea............................................judeţul/sectorul............... 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 

 
SITUAŢIA  

privind  operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  
de producţie tutunuri prelucrate 

în luna ………..…anul .…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cazul ţigaretelor, al ţigărilor de foi, cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi, iar în cazul  tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. 
A – Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe 
parcursul perioadei, care se consideră finite; C – Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D – Ieşiri cu accize – cantităţile de 
produse eliberate în consum; E – Ieşiri fără accize – cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor; F – Stoc final – cantităţile pe fiecare tip de produs 
existente în antrepozit la sfârşitul lunii; G – Diferenţa – cantităţile de  produse rezultate,  stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E – F. 

 
Data ............................................     Conducătorul antrepozitului fiscal ................................................. 
          Semnătura şi ştampila 

 
 
 
 

Cod 
produs 

accizabil 

Cod 
NC U.M. 

Stoc 
iniţial 
(A) 

Cantităţi 
produse 

(B) 

Intrări 
 (C) Ieşiri 

Stoc 
final 
(F) 

Diferenţa 
(G) Achiziţii 

interne 
(RO) 

Alte 
achiziţii 

(UE) 
Import 

Cu accize 
 (D) 

Fără accize 
(E) 

Valoare Cantitate 
Regim suspensiv   

Scuti
re 

Teritoriul naţional U.E. Export 
Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate 

                   
                   
                   



 
 

Anexa nr. 7 
(Anexa nr.  48.5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea............................................judeţul/sectorul............... 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 
 

SITUAŢIA 
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal 

de producţie de produse energetice 
 în luna....................anul.................. 

 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC U.M. 

Stoc 
iniţial 
(A) 

Cantităţi 
produse  

(B) 

Intrări  
(C) Ieşiri Autoconsum 

(F) 
Stoc 
final 
(G) 

Diferenţa 
(H) Achiziţii 

interne (RO) 

Alte 
achiziţii 

(UE) 
Import 

Cu 
accize 

(D) 

Fără accize (E) 

Cu 
accize 

Fără 
accize 

Regim suspensiv  
Scutiri Teritoriul 

naţional 
U.E. Export 

                 
                 
                 
                 

 
Cantităţiloe de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit anexei de la titlul VII din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt stabilite nivelurile accizelor. 
A - cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se 
consideră finite; C – Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D – Ieşiri cu accize  - cantităţile de produse eliberate în consum; E - cantităţile fiecărui 
produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum; E - ieşiri fără accize – cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; F – Autoconsum 
– cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal; G - Stocul final – cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; H – Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite după 
formula următoare:  H = A + B + C – D – E – F - G 

                    
Data .............................                                            Conducătorul antrepozitului fiscal .......................................... 
                                                                                  Semnătura şi ştampila 

 



 
 
 

Anexa nr. 8 
(Anexa nr.  49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

Denumirea antrepozitului fiscal................................................... 
Cod accize.................................................................................... 
Localitatea............................................judeţul/sectorul............... 
Strada..................................................................Nr. ................... 
Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 

SITUAŢIA  
privind  operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  

de depozitare 
în luna ………..…anul .…. 

 

 
Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal 

A – Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei, şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B – Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în 
antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; C – Intrări din alte surse, în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi, 
biocarburanţi, marcatori, solvenţi, etc..Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec ; D – Ieşiri cu accize – cantităţile de produse eliberate în consum; E – Ieşiri fără accize – cantităţile fiecărui produs 
ieşit în regim suspensiv de accize, în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru 
amestecuri de produse energetice cu aditivi, biocarburanţi, marcatori, solvenţi, etc..); F – Stoc final – cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; G – Diferenţa – cantităţile de 
produse rezultate, stabilite după formula următoare: G = A + B + C – D – E -F. 

 
 
 

Data ............................................     Conducătorul antrepozitului fiscal ................................................. 

Cod  
produs 

accizabil 

Cod 
NC UM 

Stoc 
iniţial  
(A) 

Intrări 
(B) 

Intrări din alte surse 
(C) Ieşiri 

Stoc 
final 
(F) 

Diferenţa 
(G) Achiziţii 

interne 
(RO) 

Alte 
achiziţii 

(UE) 
Import Produs rezultat in urma amestecului 

Cu 
accize 

(D) 

Fără accize 
(E) 

Cantitate 

Regim suspensiv 
  Scutire/ 
exceptare 

Cantitati 
utilizate 
pentru 

amestec 

Teritoriul 
naţional U.E. Export 

Cantitate Cantitate Cantitate 

                

                



          Semnătura 
 

Anexa nr. 9 
(Anexa nr.  52.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
 
Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare 
........................................................................................................ 
Sediul: 
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 
Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 
Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 
Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 

JURNAL 
privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv  

pentru aviaţie 
în luna..............anul................. 

Nr. 
crt. 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC 

 
 

U.M. 

Beneficiarul livrării Cantitatea totală 
livrată (6+10) Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari 

Denumirea 
operatorului 

Codul de 
accize 

Numărul şi 
data facturii 

Cantitatea 
livrată 

Denumirea 
operatorului 

Codul de 
identificare fiscală 

Numărul şi 
data facturii 

Cantitatea 
livrată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
      
      

TOTAL  TOTAL   
 

 
      Certificată de conducerea antrepozitului 
 

Numele şi prenumele ................................................         ........................................ 
Semnătura şi ştampila .............................................          Data                                                

                                                                
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 10 
(Anexa nr.  52.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
 
 

Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare 
........................................................................................................ 
Sediul: 
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 
Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 
Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 
Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 
 

JURNAL 
privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv  

pentru navigaţie 
în luna..............anul................. 

 Certificată de conducerea antrepozitului 

 
Numele şi prenumele ................................................         ........................................ 

 Semnătura şi ştampila ............................................. 
             Data 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC 

 
 

U.M. 

Beneficiarul livrării Cantitatea totală 
livrată (7+11) Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari 

Denumirea 
operatorului 

Codul de 
accize 

Numărul şi 
data facturii 

Cantitatea 
livrată 

Denumirea 
operatorului 

Codul de 
identificare fiscală 

Numărul şi 
data facturii 

Cantitatea 
livrată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
            

TOTAL  TOTAL   



 
 

Anexa nr. 11 
(Anexa nr.  53.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
 
 
 

Denumirea operatorului economic/antrepozitarului autorizat  
........................................................................................................ 
Sediul: 
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 
Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 
Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 
Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 

 
JURNAL 

privind achiziţiile/livrările  de combustibil destinat utilizării exclusiv 
pentru aviaţie 

în luna..............anul................. 
 

Nr. 
crt. Numărul şi data 

facturii 
Cod produs 

accizabil 
Cod 
NC 

 
 

U.M. 

Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării 

Denumirea 
Codul de 

identificare  
fiscală 

Codul de 
accize 

Cantitatea 
achiziţionată 

Denumirea  
operatorului 

economic 

Nr. de înmatriculare al 
aeronavei 

Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
            
    
    

TOTAL   TOTAL  
 

 Certificată de conducerea antrepozitului 
Numele şi prenumele ................................................         ........................................ 

 Semnătura şi ştampila ............................................. 
             Data 

 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 12 
(Anexa nr.  53.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 

 
 
 

Denumirea operatorului economic 
........................................................................................................ 
Sediul: 
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 
Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 
Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 
Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 

 
JURNAL 

privind achiziţiile/livrările  de combustibil destinat utilizării exclusiv 
pentru navigaţie 

în luna..............anul................. 
 

Nr. 
crt. Provenienţa 

produselor energetice1) 
Numărul şi 
data facturii 

Cod produs 
accizabil 

Cod 
NC 

 
 

U.M. 

Furnizor Beneficiarul livrării 

Denumirea 
Codul de 

identificare  
fiscală 

Codul de 
accize 

Cantitatea 
achiziţionată 

Denumirea  
operatorului 

economic 

Nr. de înmatriculare 
al navei 

Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
             
             

TOTAL   TOTAL  
1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat, DÎ dacă produsele provin din achiziţii intracomunitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă 
produsele provin din operaţiuni proprii de import. 

 
       

 Certificată de conducerea operatorului economic distribuitor 
Numele şi prenumele ................................................         ........................................ 

 Semnătura şi ştampila ............................................. 
             Data 

 
 
 



 
Anexa nr. 13 

(Anexa nr.  551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VII din Codul fiscal) 
 

Denumirea expeditorului înregistrat 
........................................................................................................ 
Sediul: 
Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 
Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 
Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 
Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  
privind livrările de produse accizabile  
în luna.....................anul...................... 

 

Nr. 
crt. 

Cod 
produs 

accizabil 

Cod 
NC 

 
UM 

Beneficiarul livrării 
Cantitatea 

totală livrată 
(7+12) 

Antrepozite /Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organizaţii scutite) 

Denumirea 
operatorului 

Codul 
de 

accize 
ARC Data 

expedierii 
Cantitatea 

livrată 
Denumirea 
operatorului 

Nr. DVE/ 
Nr. certificat 

scutire 
ARC Data 

expedierii 
Cantitatea 

livrată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
               
               
               

 
Unităţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal 

 
 

Certificată de conducerea expeditorului înregistrat 
Numele şi prenumele ................................................ ........................................ 
Semnătura şi ştampila ............................................. 
 Data 

 


