
ANUL

Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală

  
DECONT PRIVIND ACCIZELE 120

 A. Date de identificare a plătitorului

Cod de identificare fiscală 

Denumire

Judeţ Localitate Strada Număr Bloc Scara

Ap. Cod poştal Sector Telefon Fax E-mail

 B. Date privind impozitul pe profit

I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE
Denumirea produsului sau a grupei de produse Cantitate livrată sau importată UM Acciza datorată (lei)

1 2 3 4

A. Bere, din care:

 1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate  de 
producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl  

 B. Vinuri:
  1. Vinuri liniştite
  2. Vinuri spumoase

C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:

  1. Liniştite

  2. Spumoase
D. Produse intermediare
E. Alcool etilic, din care:

  1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte  
10 hl de alcool pur/an 

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

F. Tutun prelucrat:
1.Ţigarete *
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
5. Gaz petrolier lichefiat, din care:

    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

Cod  14.13.01.03

Anexa nr.6

Număr de operator de date cu caracter personal 1067



Nume, Prenume:

Funcţia/Calitatea:

Nr. înregistrare: Data:

Semnătura şi ştampila

Loc rezervat organului fiscal

Număr de operator de date cu caracter personal 1067

1 2 3 4
7. Petrol lampant (inclusiv kerosen), din care:

    7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor

    7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire

8. Cărbune şi cocs

9. Electricitate
    9.1. Electricitate utilizată în scop comercial

    9.2. Electricitate utilizată în scop necomercial

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 modificările şi completările 
ulterioare 

 1. Cafea verde

 2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

 3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă

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

III. ALTE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD – VALOREM conf. art.208 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare

Denumirea produsului  sau a grupei de 
produse

Contravaloarea bunurilor 
livrate exclusiv accizele (lei) 

Valoarea în vamă plus taxe 
vamale şi alte taxe speciale (lei) Acciza datorată (lei)

1 2 3 4
 1. Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia 
celor de iepure, oaie, capră)  

 2. Articole din cristal  

 3. Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu 
excepţia verighetelor    

 4. Produse de parfumerie

     4.1. Parfumuri, din care:

            4.1.1. Ape de parfum

      4.2. Ape de toaletă, din care:

             4.2.1 Ape de colonie

 5. Arme şi arme de vânătoare, altele decât 
cele de uz militar 

 6. Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau 
fără motor pentru agrement

      6.1. Iahturi 
      6.2. Alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără 
motor pentru agrement 

      TOTAL III (de la rd.1 la rd.6)
      TOTAL  (Total I + Total II + Total III)

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete. 

*) In cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include şi valoarea aferentă accizei calculată în cotă procentuală. 

Cod  14.13.01.03



Anexa nr. 13 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 

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

 

 
 Decontul privind accizele se completează de către plătitorii de accize şi se depune 

anual, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare, la unitatea fiscală în a 

cărei rază teritorială plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenţa fiscală, 

după caz. 

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune, dupa caz: 

- în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod 

de bare; 

-      prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.  

În decont se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare. 

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

întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest 

scop. 

 


Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 
DECONT PRIVIND ACCIZELE
120
	A. Date de identificare a plătitorului
	B. Date privind impozitul pe profit
I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE
Denumirea produsului sau a grupei de produse 
Cantitate livrată sau importată
UM
Acciza datorată (lei)
1
2
3
4
A. Bere, din care:
 1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate  de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl  
 B. Vinuri:
  1. Vinuri liniştite
  2. Vinuri spumoase
C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:
  1. Liniştite
  2. Spumoase
D. Produse intermediare
E. Alcool etilic, din care:
  1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte  10 hl de alcool pur/an 
TOTAL  alcool şi băuturi alcoolice (rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E)
F. Tutun prelucrat:
1.Ţigarete *
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
5. Gaz petrolier lichefiat, din care:
    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
Cod  14.13.01.03
Anexa nr.6
Număr de operator de date cu caracter personal 1067
Loc rezervat organului fiscal
Număr de operator de date cu caracter personal 1067
1
2
3
4
7. Petrol lampant (inclusiv kerosen), din care:
    7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor
    7.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire
8. Cărbune şi cocs
9. Electricitate
    9.1. Electricitate utilizată în scop comercial
    9.2. Electricitate utilizată în scop necomercial
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 modificările şi completările ulterioare 
 1. Cafea verde
 2. Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori
 3. Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă
Total II (rd.1+ rd.2+ rd.3)   
III. ALTE PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD – VALOREM conf. art.208 din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Denumirea produsului  sau a grupei de produse
Contravaloarea bunurilor livrate exclusiv accizele (lei) 
Valoarea în vamă plus taxe vamale şi alte taxe speciale (lei) 
Acciza datorată (lei)
1
2
3
4
 1. Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)  
 2. Articole din cristal  
 3. Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor    
 4. Produse de parfumerie
     4.1. Parfumuri, din care:
            4.1.1. Ape de parfum
      4.2. Ape de toaletă, din care:
             4.2.1 Ape de colonie
 5. Arme şi arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar 
 6. Iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement
      6.1. Iahturi 
      6.2. Alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement 
      TOTAL III (de la rd.1 la rd.6)
      TOTAL  (Total I + Total II + Total III)
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete. 
*) In cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include şi valoarea aferentă accizei calculată în cotă procentuală. 
Cod  14.13.01.03
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