ANEXA 45
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
Nr. de înregistrare ________________________ Data ____________________
CERERE
privind acordarea autorizaţiei de operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate
(ataşaţi numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informaţiile complete)
I. INFORMAŢII GENERALE
1. Numele
2. Adresa

Judeţul ___________________________, sectorul ______,
localitatea _______________________________________,
str. ___________________________ nr. ______, bl. _____,
sc. _________, et. _________, ap. ________,
cod poştal ____________________________ .

3. Telefon
4. Fax
5. Adresa de e-mail
6. Codul de identificare fiscală
7. Numele şi numărul de telefon ale reprezentantului legal sau ale altei
persoane de contact
8. Descrierea activităţilor economice desfăşurate în România
9. Numele, adresa şi codul fiscal ale persoanelor afiliate cu operatorul
economic
10. Dacă operatorul economic este persoană juridică, numele, adresa şi
codul numeric personal ale fiecărui administrator; se vor anexa şi
cazierele judiciare aleadministratorilor.
11. Arătaţi dacă operatorul economic (sau în cazul în care operatorul economic este persoană juridică, oricare dintre
administratorii săi) a fost condamnat definitiv în ultimii 5 ani pentru infracţiunile prevăzute în legislaţia fiscală.
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12. Anexaţi confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize, după caz.
13. Anexaţi copiile contractelor de achiziţie încheiate între operatorul economic şi partenerul extern sau ale contractelor de prestări
servicii, după caz.
14. Anexaţi un certificat constatator, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte: capitalul social, asociaţii,
obiectul de activitate, administratorii, precum şi copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare.
II. INFORMAŢII PRIVIND LOCUL UNDE URMEAZĂ SĂ FIE PRODUSE/RECEPŢIONATE PRODUSELE
(pentru fiecare locaţie se depune separat câte o parte a II-a)
1. Adresa locului unde se produc/ recepţionează produsele

Judeţul ___________________________, sectorul ______,
localitatea _______________________________________,
str. ___________________________ nr. ______, bl. _____,
sc. _________, et. _________, ap. ________,
cod poştal ____________________________ .

2. Enumeraţi tipurile de produse accizabile ce urmează a fi produse/
achiziţionate/importate, cantitatea de produse estimată a fi produsă/
achiziţionată intracomunitar/importată la nivelul unui an.

 Lichid care conţine nicotină, cod NC 3824 90 96 ____ ml
 Tutun cod NC 2403 99 90 conţinut în produse din tutun
încălzit _____ kg

III. INFORMAŢII PRIVIND GARANŢIA
1. Tipul de garanţie propusă
2. Suma propusă pentru garanţie
3. În cazul unui depozit în numerar, anexaţi scrisoarea de bonitate bancară.
4. În cazul unei garanţii bancare, anexaţi următoarele:
- numele, adresa şi telefonul garantului propus;
- declaraţia garantului propus cu privire la intenţia de a asigura garanţia bancară pentru o sumă şi perioadă de timp specificate
(scrisoare de garanţie bancară).

Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar că datele înscrise în acest
formular sunt corecte şi complete.
______________________________________
Numele şi prenumele

________________
Data

