
ORDIN   Nr. 2599 din  4 septembrie 2008 
privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând 

diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă 
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din  8 septembrie 2008 
 
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor 
de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august - 
decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură şi ale art. 117 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de 
accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia 
de supraveghere accize şi operaţiuni vamale, Direcţia generală trezorerie şi 
contabilitate publică, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, direcţiile 
generale ale finanţelor publice judeţene şi organele fiscale subordonate vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                         Ministrul economiei şi finanţelor, 
                                Varujan Vosganian 
 
    Bucureşti, 4 septembrie 2008. 
    Nr. 2.599. 
 
    ANEXA 1 
 
                                   PROCEDURĂ 
de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina 
livrată cu acciză redusă 
 
    1. Prezenta procedură reglementează restituirea sumelor reprezentând 
diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi 
a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada 
august - decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, denumită în 
continuare hotărâre. 



    2. Restituirea acestor sume furnizorilor de motorină cu acciză redusă, 
îndreptăţiţi să solicite şi să primească de la bugetul de stat diferenţa de accize 
potrivit prevederilor art. 3 din hotărâre, se face în conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea furnizorilor - 
persoane juridice, denumiţi în continuare furnizori. 
    3. În vederea identificării sumelor la restituirea cărora furnizorii sunt 
îndreptăţiţi, conform legii, aceştia depun cereri de confirmare a cantităţilor de 
motorină livrată cu acciză redusă prin staţiile proprii şi punctele de distribuire 
a combustibililor pentru motor, al căror model este prezentat în anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta procedură. 
    4. Cererile de confirmare a cantităţii totale de motorină livrată cu acciză 
redusă se depun de către furnizori, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din 
hotărâre, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a fost livrată 
motorina, la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a 
municipiului Bucureşti care au emis adeverinţele, după caz. 
    5. Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantităţii de 
motorină livrată cu acciză redusă prin staţiile proprii ori punctele de distribuire, 
depusă la una dintre direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, copia 
facturii de livrare a motorinei, precum şi totalitatea adeverinţelor aferente, 
emise de acea structură beneficiarilor şi colectate în luna anterioară, pe 
măsura livrării motorinei în cauză de către toate staţiile proprii ori punctele de 
distribuire. 
    6.1. După verificarea autenticităţii adeverinţelor anexate la cererea 
furnizorului, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală care a emis 
adeverinţele confirmă cantitatea totală de motorină livrată cu acciză redusă de 
către furnizor beneficiarilor, în luna anterioară, prin staţiile ori punctele sale de 
distribuire, şi emite, potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din hotărâre, o 
adeverinţă al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta procedură. 
    6.2. De realitatea şi exactitatea datelor privind consumurile specifice de 
carburant şi suprafeţele cultivate răspund direcţiile pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. 
    7. După primirea adeverinţelor de certificare a cantităţii totale de motorină 
cu acciză redusă livrată de către furnizor prin staţiile proprii şi punctele de 
distribuire a combustibililor pentru motor, acesta depune la registratura 
organului fiscal în administrarea căruia se află, denumit în continuare organ 
fiscal competent, o cerere de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de 
accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, al cărei model este prevăzut 
în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. 
    8. Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, în cadrul 
termenului legal de prescripţie a dreptului de a solicita restituirea unor sume 
de la buget, în conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    9. În cererea de restituire furnizorul va indica, în mod obligatoriu, cantitatea 
de motorină cu acciză redusă a cărei livrare a fost certificată de direcţiile 
pentru agricultură şi dezvoltare rurală, suma solicitată la restituire, precum şi 
contul bancar în care doreşte virarea sumei de restituit. 
    10. La cererea de restituire prevăzută la pct. 7 furnizorul va anexa, în 
original, adeverinţele de certificare a cantităţilor de motorină cu acciză redusă 



livrată, emise în condiţiile legii, împreună cu o situaţie centralizatoare din care 
să rezulte cantitatea totală de motorină cu acciză redusă a cărei livrare a fost 
certificată, precum şi suma solicitată la restituire. 
    11. După înregistrare, cererea de restituire, împreună cu documentaţia 
anexată la aceasta, va fi repartizată compartimentului cu atribuţii de 
compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, 
care va verifica: 
    a) concordanţa datelor înscrise în adeverinţele emise de direcţiile pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală cu datele înscrise în situaţia centralizatoare şi 
în cererea de restituire; 
    b) datele din evidenţa analitică pe plătitori - persoane juridice referitoare la 
furnizor, sub aspectul existenţei eventualelor obligaţii fiscale restante 
înregistrate de către acesta. 
    12. Cererea de restituire şi documentaţia aferentă, în original, se transmit, 
după caz, direcţiei pentru accize şi operaţiuni vamale competente din cadrul 
Autorităţii Naţionale a Vămilor, Gărzii Financiare ori structurilor de control ale 
administraţiilor fiscale competente, în vederea efectuării verificărilor şi 
confirmării realităţii operaţiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă şi a 
cantităţilor livrate. 
    13.1. Rezultatele verificărilor efectuate vor fi transmise compartimentelor de 
specialitate din cadrul organelor fiscale competente, care le-au solicitat, 
împreună cu cererea de restituire şi cu documentaţia aferentă primită. 
    13.2. În cazul în care în urma verificărilor efectuate potrivit prevederilor pct. 
12 rezultă diferenţe privind cantitatea totală de motorină cuprinsă în cererea 
furnizorului şi cantitatea totală de motorină livrată constatată de organul de 
control sau nu se constată realitatea derulării operaţiunilor de livrare de 
motorină cu acciză redusă, acestea vor fi menţionate în actul de constatare 
întocmit de organul de control, care va propune, după caz, continuarea 
investigaţiilor prin programarea inspecţiei fiscale. 
    13.3. În situaţia în care se confirmă realitatea privind derularea operaţiunilor 
de livrare a motorinei cu acciză redusă şi cantităţile livrate şi înscrise în 
evidenţele furnizorului, se va propune organului fiscal competent restituirea. 
    14. Furnizorii vor ţine evidenţa operaţiunilor de livrare a motorinei cu acciză 
redusă într-un registru separat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, 
care face parte integrantă din prezenta procedură. Pentru derularea cu 
celeritate a verificărilor, furnizorii sunt obligaţi să păstreze toate documentele 
justificative aferente livrărilor de motorină cu acciză redusă. 
    15. Termenul de soluţionare a cererii de restituire este de 45 de zile de la 
data înregistrării acesteia la organul fiscal competent, conform dispoziţiilor art. 
70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    16. După confirmarea sumelor de restituit conform pct. 13, în situaţia în 
care, la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori - persoane 
juridice, compartimentul de specialitate constată existenţa unor obligaţii 
fiscale restante ale furnizorului, sumele solicitate se restituie numai după 
efectuarea compensării acestora, în conformitate cu prevederile art. 117 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



    17. Compensarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de furnizor se 
realizează prin întocmirea Notei privind compensarea obligaţiilor fiscale - cod 
M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99. 
    18. În situaţia în care suma de restituit este mai mare decât cuantumul 
obligaţiilor fiscale restante ale furnizorului, se efectuează compensarea până 
la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, iar diferenţa rezultată se restituie 
acestuia. Pentru restituirea diferenţei va fi aplicată procedura prevăzută de 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea 
Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de 
acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau 
rambursate cu depăşirea termenului legal, prin întocmirea, în 3 exemplare, a 
Deciziei de restituire şi a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume - 
cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.41.99/a. 
    19. Nota de compensare şi/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor 
sume, după caz, se transmit/se transmite la unitatea Trezoreriei Statului 
competentă, în scopul efectuării operaţiunilor de compensare şi/sau de 
restituire. 
    20. Compensarea şi/sau restituirea sumei solicitate se efectuează din 
contul de venituri al bugetului de stat 20.14.01.49 "Venituri ale bugetului de 
stat - accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină", codificat cu 
codul de identificare fiscală al furnizorului. 
    21. Restituirea se efectuează în contul bancar indicat de furnizor prin 
cererea sa. 
    22. După efectuarea compensării şi/sau a restituirii, după caz, unitatea 
Trezoreriei Statului păstrează un exemplar al Notei de compensare şi/sau al 
Notei privind restituirea/rambursarea unor sume şi le transmite pe celelalte 
două organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea 
operaţiunilor, în vederea înregistrării acestora în evidenţa analitică pe plătitori 
- persoane juridice. 
    23. După efectuarea compensării/restituirii, compartimentul de specialitate 
va transmite furnizorului, în termenul prevăzut de lege, un exemplar al Notei 
de compensare şi/sau al Notei privind restituirea/rambursarea unor sume. 
    24. Compartimentul de specialitate va întocmi un dosar complet pentru 
operaţiunea de restituire, care va cuprinde: 
    - cererea furnizorului; 
    - documentaţia care a stat la baza acesteia; 
    - rezultatele verificărilor; 
    - nota de compensare şi/sau nota de restituire, după caz, confirmate de 
unitatea de trezorerie şi contabilitate publică. 
    25. Dosarele pentru soluţionarea solicitărilor furnizorilor, întocmite potrivit 
prevederilor prezentei proceduri, se arhivează la dosarul fiscal al 
contribuabilului. 
 
    ANEXA 1 
    la procedură 
 
                                 CERERE 
    de confirmare a cantităţii de motorină livrată cu acciză redusă 
 
              Nr. ..... din ziua .......... luna ......... anul ......... 
 
    Către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .............. 
 



    Furnizorul .............................................................., 
                                        (denumirea) 
CUI .............., cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., str. 
....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
sectorul/judeţul ............, telefon .........., vă solicităm prin prezenta, în 
temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi 
a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada 
august - decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, confirmarea cantităţii 
de motorină livrată cu acciză redusă de societatea noastră, în cursul lunii 
............./2008, prin propriile staţii şi puncte de distribuire, în baza 
adeverinţelor eliberate de dumneavoastră şi anexate în original la prezenta cerere. 
 
              Numele şi prenumele administratorului ............. 
 
                             Semnătura ............. 

 
    ANEXA 2 
    la procedură 
 
    Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
    a Judeţului .........../a Municipiului Bucureşti 
 
                                 ADEVERINŢĂ 
    privind certificarea cantităţii totale de motorină livrată cu acciză redusă 
 
                         Nr. ........./data ........... 
 
    Către 
    Solicitant .............................................................., 
                                    (denumirea furnizorului) 
cu domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ................. nr. 
...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., având 
C.U.I. .................. 
    În baza Cererii dumneavoastră nr. ......./data ......... şi a verificărilor 
efectuate, se certifică livrarea prin staţiile proprii ori punctele de distribuire, în 
cursul lunii ............. a anului 2008, a cantităţii totale de ......... litri 
motorină cu acciză redusă. 
 
                             Director executiv, 
                     Numele şi prenumele ............. 
 
                                 Semnătura 
                         ........................... 
 
                                    L.S. 
 
    Verificat/Întocmit 
    Funcţia .......................... 
    Numele şi prenumele .............. 
    Data ............................. 

 
    ANEXA 3 
    la procedură 
 
                                  CERERE 
de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu 
acciză redusă 
 
              Nr. ..... din ziua .......... luna ......... anul ......... 
 
    Către .................................................................... 
                              (organul fiscal competent) 
 
    Contribuabilul .........................................................., 
                                      (denumirea) 
CUI .................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................., str. 
....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 
sectorul/judeţul ................., telefon ..............., vă solicităm prin 
prezenta, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2008 privind aprobarea 
nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în 
perioada august - decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură, restituirea 
sumei de ............... lei, reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată 



cu acciză redusă de societatea noastră, în cursul lunii ............/2008, prin 
punctul/punctele de distribuire, pentru cantitatea totală de ......... litri motorină. 
    În sprijinul cererii noastre anexăm, în original: 
    1. adeverinţa nr. ..../....,.... 2008, emisă de ............; 
    2. adeverinţa nr. ..../....,.... 2008, emisă de ............; 
    3. adeverinţa nr. ..../....,.... 2008, emisă de ............ . 
 
              Numele şi prenumele administratorului ............. 
 
                                Semnătura 
                          ..................... 

 
    ANEXA 4 
    la procedură 
 
                                REGISTRUL 
privind evidenţa operaţiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă 
 
    Staţia ................................. 
           (numele staţiei; adresa staţiei) 
 
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
    A - Numele/Denumirea beneficiarului 
    B - Numele/Denumirea prestatorului (în cazul în care motorina este ridicată de un 
prestator de servicii) 
    C - Cantitatea aprobată (cantitatea din adeverinţă) 
    D - Cantitatea efectiv livrată 
    E - Numele/Denumirea delegatului 
    F - Seria şi nr. BI/CI al/a delegatului 
 ______________________________________________________________________________ 
|Nr. |Data    |A |CNP/|B |Nr./data|Nr./data   | C | D | E |CNP/| F |Semnătura  | 
|crt.|livrării|  |CUI |  |facturii|adeverinţei|   |   |   |CUI |   |delegatului| 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
|    |        |  |    |  |        |           |   |   |   |    |   |           | 
|____|________|__|____|__|________|___________|___|___|___|____|___|___________| 
 

 
                               


