
(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 NC  
al 

produsului 

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 

              

              

 
(1) Factura/eDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/ NP(notă de predare); (3) Pt. 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; (8) Se va menţiona V-produse în vrac sau I- Imbuteliat; (9) Se completează numai în cazul 
produselor energetice; (10) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice; 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. RECAPITULAREA  ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE 
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 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
                    
 
(16) Se va menţiona V-produse în vrac sau I- Imbuteliat; (23),(24) – cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia; (25),(26) – cantitatea comercializată în cazul utilizatorului 
final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final; (27), (28) – cantitatea  utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize; (33), (34) - Diferenţa - cantităţile de produse  
stabilite după formula : stoc la începutul lunii + cantitate intrata + surplus pe parcursul lunii  – cantitate iesita – pierderi - stoc la sfarşitul lunii ; 
 
 
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 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
           

*Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 20658 din Codul fiscal; (44), (45)  - 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  
46 47 48 49 

    
*Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. 20658  din Codul fiscal;  
( 49) - 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 
......................................................... 


