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Către:............. 
 
In atentia:.......... 

 
 

Precizări privind modificarea formularului 120”Decont privind accizele” 

 
 
 
 Prin OUG nr.114/2018 au fost modificate și completate prevederile Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și cele ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, duă cum urmează: 
- a fost abrogat art.367 - 375 din Legea nr.95/2006;  
- a fost abrogat art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 
 
 Ca urmare a modificărilor legislative menționate, plătitorii de accize nu mai 
datorează contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate și cota de 1% datorată 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 
 
 Având în vedere cele de mai sus, s-a impus modificarea formularului 120 „Decont 
privind accizele”, care conține informaţii detaliate privind sumele deduse în cursul anului, 
pe destinațiile prevăzute de lege, din valoarea accizelor datorate în anul de raportare, pe 
produse sau grupe de produse accizabile. 
 
 În acest sens, prin OPANAF nr. 706/2020 a fost aprobat noul model al formularului 
120, care se va utiliza începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 
2019, conform căruia, la Secţiunea C "Date privind deducerile din accizele datorate"  se va 
înscrie doar contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, 
exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit 
prevederilor titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale titlului VIII "Accize şi alte taxe 
speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
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