
ANUL

Declara ie rectificativ

Se completeaz  cu X în cazul declara iilor rectificative

  

DECONT PRIVIND ACCIZELE 120

 A. Date de identificare a pl titorului

Cod de identificare fiscal  

Denumire

Jude Localitate Strad Num r Bloc Scar

Ap. Cod po tal Sector Telefon Fax E-mail

I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE

Denumirea produsului sau a grupei de produse 
Cantitate eliberat  pentru 

 consum1) UM
Acciza datorat  

(lei)

1 2 3 4

A. Bere, din care:
hl/ 

 1 grad  

Plato

 1. Bere produs  de produc torii independen i cu o 

capacitate  de produc ie anual  ce nu dep e te 200 mii hl 

hl/ 

 1 grad  

Plato

 B. Vinuri:  hl. de produs

  1. Vinuri lini tite  hl. de produs

  2. Vinuri spumoase  hl. de produs

C. B uturi fermentate, altele decât bere i vinuri:  hl. de produs

  1. Lini tite  hl. de produs

  2. Spumoase  hl. de produs

D. Produse intermediare  hl. de produs

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

  1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu 

dep e te 10 hl de alcool pur/an 
 hl. de alcool pur

TOTAL  alcool etilic i b uturi alcoolice  

(rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E)

F. Tutun prelucrat:

1. igarete 2) 1.000 igarete

2. ig ri i ig ri de foi 1.000 buca i

3.Tutun de fumat fin t iat, destinat rul rii în igarete kg

4. Alte tutunuri de fumat kg

G. Produse energetice

1. Benzin  cu plumb ton  sau  
1.000 litri

2. Benzin  f r  plumb ton  sau 

1.000 litri

3. Motorin
ton  sau 

1.000 litri

4. P cur 1.000 kg

    4.1. Utilizat  în scop comercial 1.000 kg

    4.2. Utilizat  în scop necomercial 1.000 kg

5. Gaz petrolier lichefiat 1.000 kg

    5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor 1.000 kg
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7. Petrol lampant (inclusiv kerosen) ton  sau 

1.000 litri

    7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor ton  sau 

1.000 litri

    7.2. Utilizat drept combustibil pentru înc lzire ton  sau 

1.000 litri

8. C rbune i cocs GJ

    8.1. Utilizat în scopuri comerciale GJ

    8.2. Utilizat în scopuri necomerciale GJ

9. Electricitate Mwh

    9.1. Electricitate utilizat  în scop comercial Mwh

    9.2. Electricitate utilizat  în scop necomercial Mwh

Total I  (rd.A+ rd.B+ rd.C+ rd.D+ rd.E+ rd.F+ rd.G)

II. Alte produse accizabile conf. art.208 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 

ulterioare 

 1. Cafea verde ton

 2. Cafea pr jit , inclusiv cafea cu înlocuitori ton

 3. Cafea solubil , inclusiv amestecuri de cafea solubil ton

Total II (rd.1+ rd.2+ rd.3)   

III.Alte produse supuse accizelor pentru care acciza este stabilit  în cote ad valorem, conform art.208 din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i pct.30^1 de la Titlul VII din normele metodologice aprobate 

prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare 

Denumirea produsului  sau a grupei 

de produse

Contravaloarea 

produselor livrate 

exclusiv accizele 

(lei) 

Contravaloarea produselor 

achizi ionate din teritoriul 

comunitar (lei)

Valoarea în vam  

plus taxe vamale i 

alte taxe speciale 

(lei) 

Acciza datorat  

(lei)

1 2 3 4 5

 1. Confec ii din bl nuri naturale (cu 

excep ia celor de iepure, oaie, capr )  

 2. Articole din cristal  

 3. Bijuterii din aur i/sau din platin , 

cu excep ia verighetelor    

 4. Produse de parfumerie

     4.1. Parfumuri, din care:

            4.1.1. Ape de parfum

      4.2. Ape de toalet , din care:

             4.2.1. Ape de colonie

 5. Arme i arme de vân toare, altele 

decât cele de uz militar 

 6. Iahturi i alte nave i ambarca iuni 

cu sau f r  motor pentru agrement

1 2 3 4

    5.2. Utilizat drept combustibil pentru înc lzire 1.000 kg

    5.3. Utilizat în consum casnic 1.000 kg

6. Gaz natural GJ

    6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor GJ

    6.2. Utilizat drept combustibil pentru înc lzire GJ

        6.2.1. În scop comercial GJ

        6.2.2. În scop necomercial GJ



1 2 3 4 5

     6.1. Iahturi 

       6.1.1. B rci gonflabile, cu lungime 

de cuprins  între 8 i 12 m          

       6.1.2. B rci gonflabile, cu lungime 

de peste 12 m          

       6.1.3. Nave cu vele, f r  motor, cu 

lungime cuprins  între 8 - 12 m            

       6.1.4. Nave cu vele, f r  motor, cu 

lungime cuprins  între 12 - 16 m          

       6.1.5. Nave cu vele, f r  motor, cu 

lungime cuprins  între 16 - 24 m          

       6.1.6. Nave cu vele, cu motor, cu 

lungime cuprins  între 8 - 12 m

       6.1.7. Nave cu vele, cu motor, cu 

lungime cuprins  între 12 - 16 m

       6.1.8. Nave cu vele, cu motor, cu 

lungime cuprins  între 16 - 24 m 

       6.1.9. Nave cu motor, altele decât 

cele cu motor suspendat, cu lungime 

cuprins  între 8 - 12m

       6.1.10. Nave cu motor, altele decât 

cele cu motor suspendat, cu lungime 

cuprins  între 12 - 16m

       6.1.11. Nave cu motor, altele decât 

cele cu motor suspendat, cu lungime 

cuprins  între 16 - 24m

     6.2. Alte nave i ambarca iuni pentru 

agrement sau pentru sport, din care:

       6.2.1. Nave cu motor suspendat, cu 

lungime cuprins  între 8 - 12 m

       6.2.2. Nave cu motor suspendat, cu 

lungime cuprins  între 12 - 16 m 

       6.2.3. Nave cu motor suspendat, cu 

lungime cuprins  între 16 - 24 m 

       6.2.4. Skyjet-uri

7. Motoare cu capacitatea de peste 25 

CP destinate iahturilor i altor nave i 

ambarca iuni pentru agrement

      7.1. Motoare cu capacitatea între 25 

CP i 60 CP

      7.2. Motoare cu capacitatea între 60 

CP i 120 CP

      7.3. Motoare cu capacitatea peste 

120 CP

TOTAL III (de la rd. 1 la rd. 7)

IV.Autoturisme care au f cut 

obiectul unor contracte de leasing 

ini iate înainte de 1 ianuarie 2007 

TOTAL (Total I +Total II + Total III

+IV)



Denumirea produsului sau a grupei de produse Deduceri 

Contribu iile 

prev zute la 

art.363 alin.(1)    

lit.a) i b) din 

Legea  nr.95/2006 

Suma rezultat  

din aplicarea 

cotei procentuale 

potrivit art.70 

alin.(1) lit.c) din 

Legea nr.69/2000

Contravaloarea 

marcajelor aferente 

produselor accizabile 

supuse marc rii 

prev zute la 

art.206^61 din Legea 

nr.571/2003

A. Bere, din care: x x

 Bere produs  de produc torii independen i cu o 

capacitate  de produc ie anual  ce nu dep e te 200 mii hl  
x x

 B. Vinuri:

  1. Vinuri lini tite x x

   2. Vinuri spumoase x x

C. B uturi fermentate, altele decât bere i vinuri:

  1. Lini tite x

  2. Spumoase x x

D. Produse intermediare x

E. Alcool etilic, din care:

Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu dep e te 

10 hl de alcool pur/an 

F. Tutun prelucrat:

1. igarete 2)

2. ig ri i ig ri de foi

3.Tutun de fumat fin t iat, destinat rul rii în igarete x

4. Alte tutunuri de fumat x

TOTAL (rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E+rd.F)

1) Eliberare pentru consum - a a cum este definit  la art.166 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

2) În cazul igaretelor, valoarea accizei totale datorat  se determin  potrivit prevederilor art.177 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  

cu modific rile i complet rile ulterioare.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele sunt corecte i complete. 

Func ia/Calitatea:

Nume, Prenume:

Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod  14.13.01.03

Semn tura i tampila

     C. Date privind deducerile din accizele datorate
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Anexa nr.9 
 

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03 

 
Decontul  privind  accizele  se  completează  şi  se  depune  anual  de  către  operatorii 

economici,  plătitori  de  accize,  potrivit  titlului  VII  din  Legea  nr.571/2003,  cu modificările  şi 
completările ulterioare, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.  

Formularul  se  depune  la  organul  fiscal  competent  pentru  administrarea  creanțelor 
fiscale datorate de către contribuabil. 

Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență.  
Formularul se depune  la organul fiscal competent,  în format PDF, cu fişier XML ataşat, 

pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
Secțiunea A "Date de identificare a plătitorului" 
În  caseta  "Cod  de  identificare  fiscală"  se  completează  codul  de  identificare  fiscală 

atribuit conform legii, înscriindu‐se cifrele cu aliniere la dreapta. 
În  situația  în  care  declarația  se  completează  de  către  împuternicitul/reprezentantul 

fiscal, desemnat potrivit  legii,  se  înscriu codul de  identificare  fiscală atribuit de organul  fiscal 
competent  persoanei  ale  cărei  obligații  sunt  îndeplinite,  precum  şi  datele  de  identificare  a 
acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". 

În prima căsuță se  înscrie prefixul RO,  în cazul  în care contribuabilul este  înregistrat  în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată. 

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului. 
Rubricile  privind  adresa  se  completează  cu  datele  privind  adresa  domiciliului  fiscal  al 

plătitorului. 
 
Secțiunea  B  "Date  privind  accizele"  ‐  se  înscriu  sumele  cumulate  pentru  anul  de 

raportare, fiind cuprinse şi accizele aferente produselor provenite din import. 
 
Secțiunea  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  producția  internă, 
pentru produsele provenite din achizițiile  intracomunitare,  cât  şi pentru produsele provenite 
din import, astfel: 

‐    contribuțiile  prevăzute  la  art.363  alin.(1)  lit.a)  şi  b)  din  Legea  nr.95/2006  privind 
reforma  în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului 
Sănătății, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare; 

‐ suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de 
stat pentru  țigarete,  țigări  şi băuturi alcoolice, potrivit art.70 alin.(1)  lit.c) din Legea educației 
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  VII  din  Legea  nr.571/2003,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  Normelor 
metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  aprobate  prin  Hotărârea 
Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În  cazul  în  care  plătitorul  corectează  decontul  depus  inițial,  decontul  rectificativ  se 

întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop. 
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