
ANEXA 37
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

DOCUMENT DE ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

- faţă -

1 1. Expeditor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA 2. Număr de referinţă al operaţiunii

Exemplar  
pentru  
expeditor

3. Autoritatea competentă a statului de destinaţie
(Nume şi adresă)

4. Primitor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA

5. Transportator/mijloace de transport 6. Numărul de referinţă şi data  declaraţiei

7. Locul livrării

1

8. Mărci şi număr de identificare, nr. şi tipul 
ambalajelor, descrierea bunurilor

9. Codul produsului (Codul NC)

10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)

13. Preţul de facturare/valoarea declaraţiei

14. Certificate (pentru unele vinuri şi băuturi spirtoase – mici abrici de bere, mici distilerii)

A. Menţiuni privind  verificarea. Se completează de 
autoritatea competentă.

15. Căsuţele 1 - 13 corect completate
Restituirea exemplarului 3 solicitată

         Da       Nu    (*)

Societatea semnatară şi numărul de telefon

Numele semnatarului

Locul şi data

Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3)

Semnătura

(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.



INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
(versoul exemplarului 1)

Circulaţia intracomunitară a produselor supuse accizelor care au fost eliberate în consum în statul membru de livrare

Observaţii generale
1. Documentul de însoţire simplificat este utilizat în scopul aplicării accizelor, potrivit prevederilor art. 34 din Directiva 2008/118/CE a

Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE.
2. Documentul trebuie completat în mod lizibil în aşa fel încât înscrisurile să nu poată fi şterse. Informaţiile pot pretipărite. Nu sunt

admise ştersături sau tăieturi.
3. Caracteristicile generale ale documentului şi dimensiunile căsuţelor sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene

nr. C 164 din 1 iulie 1989, pagina 3.
Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi să aibă formatul 210 mm pe 297 mm. Este admisă o toleranţă

maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.
4. Orice spaţiu neutilizat trebuie să fie barat, astfel încât să nu se mai poată face adăugiri.
5. Documentul de însoţire simplificat constă în 3 exemplare:
exemplarul 1
trebuie păstrat de expeditor;
exemplarul 2
însoţeşte produsele şi este păstrat de primitor;
exemplarul 3
însoţeşte produsele şi trebuie să se returneze expeditorului, cu certificarea primirii confirmată de către persoana menţionată la căsuţa

4, dacă expeditorul solicită aceasta în scopul restituirii accizelor.

Rubrici
Căsuţa 1
Expeditor: numele şi adresa complete, numărul de TVA (dacă există) al persoanei care livrează produsele într-un alt stat membru.

Dacă există un număr de accize trebuie, de asemenea, indicat.
Căsuţa 2. Numărul de referinţă al operaţiunii: numărul de referinţă comunicat de persoana care livrează produsele şi care va identifica

mişcarea cu înregistrările comerciale. În mod normal, acesta va fi numărul şi data facturii.
Căsuţa 3. Autoritatea competentă a statului de destinaţie: numele şi adresa autorităţii din statul membru de destinaţie, căruia i-a fost

declarată anticipat expediţia.
Căsuţa 4. Primitor: numele şi adresa complete, numărul de TVA (dacă există) al persoanei care primeşte produsele. Dacă există un

număr de accize trebuie, de asemenea, indicat.
Căsuţa 5. Transportator/mijloc de transport: se completează cu "expeditor", "primitor" sau numele şi adresa persoanei responsabile

cu prima expediere, dacă este diferită de persoanele indicate în căsuţa 1 sau căsuţa 4, se va indica, de asemenea, mijlocul de transport.
Căsuţa 6. Număr de referinţă şi data declaraţiei:
Declaraţia  şi/sau autorizaţia  care trebuie dată de autoritatea competentă din statul  membru de destinaţie înainte de începerea

expediţiei.
Căsuţa 7. Locul livrării: adresa livrării dacă este diferită de cea din căsuţa 4.
Căsuţa 8. Descrierea completă a produselor, marcaje şi numere şi tipul ambalajelor: marcaje şi numerele exterioare ale pachetelor, de

exemplu, containere; numărul pachetelor din interior, de exemplu, cartoane; şi descrierea comercială a produselor. Descrierea poate continua
pe o pagină separată ataşată fiecărui exemplar. O listă a ambalajelor poate fi utilizată în acest scop.

Pentru alcoolul şi băuturile alcoolice, altele decât berea, trebuie să se precizeze concentraţia alcoolică (procent în volum la 20 grade
C).

Pentru bere, concentraţia alcoolică va fi menţionată fie în grade Plato, fie în procente în volum la 20 grade C, fie amândouă, potrivit
solicitării statului membru de destinaţie şi a statului membru de expediere.

Pentru uleiuri minerale se va menţiona densitatea la 15 grade C.
Căsuţa 9. Codul produsului: codul NC.
Căsuţa 10. Cantitate: numărul, greutatea sau volumul, după caz, în funcţie de accizele din statul membru de destinaţie, de exemplu:

- ţigarete, numărul de bucăţi, exprimat în mii;
- ţigări şi ţigări de foi, greutatea netă;
- alcool şi băuturi alcoolice, litri la temperatura de 20 grade C cu două zecimale;
- produse energetice cu excepţia păcurii, litri la temperatura de 15 grade C.

Căsuţa 11. Greutate brută: greutatea brută a transportului.
Căsuţa 12. Greutate netă: se va indica greutatea fără ambalaje a produselor.
Căsuţa 13. Preţul facturii/valoarea comercială: suma totală a facturii care include şi acciza. În cazul în care circulaţia nu are nicio

legătură cu vânzarea, trebuie introdusă şi valoarea comercială. În acest caz se adaugă menţiunea "nu în scop de vânzare".
Căsuţa 14. Certificate: acest spaţiu este rezervat pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2.
1. În cazul anumitor vinuri, atunci când se consideră necesar, certificatul referitor la originea şi calitatea produselor, conform legislaţiei

comunitare.
2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, certificatul referitor la locul de producţie, conform legislaţiei comunitare.
3. În cazul berii  produse de micii  producători  independenţi  conform definiţiei  din directiva specifică a Comisiei  privind structura

accizelor la alcool şi băuturi alcoolice, pentru care se intenţionează solicitarea unei cote reduse a accizei în statul membru de destinaţie,
certificarea expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifică faptul că berea a fost produsă de o mică berărie independentă cu o producţie a
anului anterior de ........ hectolitri de bere."

4. În cazul alcoolului etilic produs de o mică distilerie, conform definiţiei din directiva specifică a Comisiei privind structura accizelor la
alcool şi băuturi alcoolice, pentru care se intenţionează solicitarea unei cote reduse a accizei în statul membru de destinaţie, certificarea
expeditorului astfel: "Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat de o mică distilerie cu o producţie a anului anterior
de ........ hectolitri de alcool pur."

Căsuţa  15.  Societatea  semnatarului  etc.:  documentul  trebuie  completat  de  către  sau  în  numele  persoanei  responsabile  pentru
circulaţia produselor. Dacă expeditorul solicită să i se returneze exemplarul 3 cu un certificat de recepţie, acesta va fi menţionat.

Căsuţa A. Menţiuni privind verificarea: autorităţile competente trebuie să înregistreze pe exemplarele 2 şi 3 controalele efectuate.
Toate observaţiile trebuie să fie semnate, datate şi ştampilate de către funcţionarul responsabil.

Căsuţa B. Certificat de primire: trebuie să fie transmis de către primitor şi trebuie returnat expeditorului dacă acesta din urmă îl
solicită expres în scopul restituirii accizelor.



DOCUMENT DE ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

- faţă -

2 1. Expeditor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA 2. Număr de referinţă al operaţiunii

Exemplar  
pentru  
expeditor

3. Autoritatea competentă a statului de destinaţie
(Nume şi adresă)

4. Primitor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA

5. Transportator/mijloace de transport 6. Numărul de referinţă şi data  declaraţiei

7. Locul livrării

2

8. Mărci şi număr de identificare, nr. şi tipul 
ambalajelor, descrierea bunurilor

9. Codul produsului (Codul NC)

10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)

13. Preţul de facturare/valoarea comercială

14. Certificate (pentru unele vinuri şi băuturi spirtoase – mici abrici de bere, mici distilerii)

A. Menţiuni privind  verificarea. Se completează de 
autoritatea competentă.

15. Căsuţele 1 - 13 corect completate
Restituirea exemplarului 3 solicitată

         Da       Nu    (*)

Societatea semnatară şi numărul de telefon

Numele semnatarului

Locul şi data

Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3)

Semnătura

(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.



- verso -

B. CERTIFICAREA RECEPŢIEI 

Produse recepţionate de primitor

Data _____________________ Locul _____________________________________________________________

Numărul de referinţă _______________________________________

Accizele au fost plătite (*)/declarate pentru plată autorităţii competente

Data _____________________ Numărul de referinţă ________________________________________________

Alte observaţii ale primitorului:

Locul/Data ____________________________________ Numele semnatarului ____________________________

Semnătura ____________________________________

(*) Tăiaţi menţiunea inutilă.

A. Menţiuni privind verificarea (continuare)



DOCUMENT DE ÎNSOŢIRE
pentru circulaţia intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum

- faţă -

3 1. Expeditor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA 2. Număr de referinţă al operaţiunii

Exemplar  
pentru  
expeditor

3. Autoritatea competentă a statului de destinaţie
(Nume şi adresă)

4. Primitor
(Nume şi adresă)

Nr. de TVA

5. Transportator/mijloace de transport 6. Numărul de referinţă şi data  declaraţiei

7. Locul livrării

3

8. Mărci şi număr de identificare, nr. şi tipul 
ambalajelor, descrierea bunurilor

9. Codul produsului (Codul NC)

10. Cantitate 11. Greutatea brută (kg)

12. Greutatea netă (kg)

13. Preţul de facturare/valoarea comercială

14. Certificate (pentru unele vinuri şi băuturi spirtoase – mici abrici de bere, mici distilerii)

A. Menţiuni privind  verificarea. Se completează de 
autoritatea competentă.

15. Căsuţele 1 - 13 corect completate
Restituirea exemplarului 3 solicitată

         Da       Nu    (*)

Societatea semnatară şi numărul de telefon

Numele semnatarului

Locul şi data

Continuarea pe verso
(exemplarele 2 şi 3)

Semnătura

(*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.



- verso -

B. CERTIFICAREA RECEPŢIEI 

Produse recepţionate de primitor

Data _________________ Locul _________________________ Numărul de referinţă _________________________

Accizele au fost plătite (*)/declarate pentru plată autorităţii competente

Data _____________________ Numărul de referinţă ___________________________________________________

Alte observaţii ale primitorului:

Locul/Data ___________________________________________________ 

Numele semnatarului ___________________________________________

Semnătura ___________________________________________________

(*) Tăiaţi menţiunea inutilă.

A. Menţiuni privind verificarea (continuare)


