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I N S T R U C Ț I U N I  D E  C O M P L E T A R E  L A  A N E X A  Nr. 50

1. Pentru antrepozitarul autorizat, acest certificat este utilizat

ca document justificativ pentru scutirea de la plata accizelor a

produselor destinate instituțiilor/persoanelor beneficiare, în

sensul art. 12 alin. (1) din Directiva 2008/118/CE. În acest sens,

se va emite un certificat distinct pentru fiecare antrepozitar.

Antrepozitarul trebuie să păstreze acest certificat în evidențele

proprii potrivit prevederilor legale aplicabile în statul său

membru.

2. a) Specificațiile generale cu privire la hârtia ce trebuie

utilizată sunt stabilite în Jurnalul Oficial al Comunității Europene

nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele și trebuie

să aibă 210 mm x 297 mm cu o toleranță maximă de 5 mm în

minus sau 8 mm în plus în ceea ce privește lungimea.

Certificatul de scutire se emite în două exemplare:

— un exemplar care se păstrează de expeditor;

— un exemplar care însoțește documentul administrativ

electronic tipărit.

b) Orice spațiu neutilizat în căsuța 5.B se va bara, astfel încât

să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil și într-o manieră care

să nu permită ștergerea datelor. Nu sunt permise ștersături sau

corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă

recunoscută de statul membru gazdă.

d) Dacă descrierea produselor (căsuța 5.B a certificatului) se

referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât

cea recunoscută de statul membru gazdă, instituția/persoana

beneficiară va trebui să atașeze o traducere.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă

limbă decât cea recunoscută de statul membru al

antrepozitarului, instituția/persoana beneficiară va anexa o

traducere a informațiilor cu privire la produsele din căsuța 5.B.

f) Limbă recunoscută înseamnă una dintre limbile oficiale

utilizate în statul membru sau orice altă limbă oficială din

Comunitate, pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă

în acest sens.

3. Prin declarația din căsuța 3 a certificatului,

instituția/persoana beneficiară furnizează informațiile necesare

pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.

4. Prin declarația de la căsuța 4 a certificatului, instituția

confirmă detaliile în căsuțele 1 și 3 a) ale documentului și

certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul

instituției.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (căsuța 5.B)

trebuie să conțină cel puțin data și numărul comenzii. Formularul

de comandă trebuie să conțină toate elementele înscrise în

căsuța 5 a certificatului. Dacă acest certificat trebuie vizat de

autoritatea competentă a statului membru gazdă, formularul de

comandă va trebui să fie și el vizat.

b) Indicația privind codul de accize al antrepozitarului

autorizat.

c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit

standardului internațional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizația

Internațională de Standardizare.

6. Declarația instituției/persoanei beneficiare menționată

anterior se autentifică la căsuța 6 prin ștampila autorității

competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă

poate condiționa aprobarea de acordul unei alte autorități din

statul membru în care se găsește. Obținerea acestui acord

depinde de autoritatea  competentă.

7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă

poate dispensa instituția beneficiară de obligația de a solicita

ștampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituția

beneficiară menționează această dispensă la căsuța 7 din

certificat.

ANEXA Nr. 23 
(Anexa nr. 51 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

C E R E R E  

de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206

56

din Codul fiscal

1. Denumirea solicitantului

...............................................................................................................................................

2. Adresa din România: localitatea ........................................................................., str. ....................................................

nr. ............, sectorul .................., codul poștal ..........................., codul de identificare fiscală ....................................................,

județul ................................ .

În conformitate cu prevederile art. 206

56

alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, prin prezenta cerere solicităm restituirea accizelor aferente cantității de ..................... litri de ....................., achiziționați

conform centralizatorului anexat.

Solicităm restituirea prin virament în contul .................................., deschis la .................................................................... . 

Numele și prenumele ......................................................

Semnătura solicitantului ..............................                                              Data ...................................


