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DECLARA IE PRIVIND ACCIZELE AFERENTE
 DIFEREN ELOR DE PRODUSE ACCIZABILE TRANSPORTATE

ÎN REGIM SUSPENSIV

 A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PL TITORULUI

Cod de
identificare  fiscal :

Denumire
Jude

Strada
Cod
po tal

Localitate

Num r

Sector

Bloc Scara Ap.

Tel. Fax E-mail

B. DIFEREN E DE ACCIZE

Documentul administrativ de înso ire   seria.....................  nr.........................
Codul de accize al expeditorului
Data expedierii produselor
accizabile
Tipul accizei*)
Codul bugetar

Nr.
crt.

Suma datorat

Prezenta declara ie reprezint  titlu de crean i produce efectele juridice ale în tiin rii de plat  de la data depunerii acesteia, în
condi iile legii.
Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Nume, prenume ________________________________

Func ia  ______________________________________

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare.......................................................
Data.............................

*) Se completeaz  conform Nomenclatorului din anex .

Cod.  14.13.01.03/d

Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional

de Administrare Fiscal

Semn tura i tampila

Declara ie rectificativ __
Se completeaz  cu  X
 numai în cazul declara iilor rectificative



Nomenclator

Nr.
crt.

Tipul accizei

1 Accize pentru bere
2 Accize pentru vinuri spumoase
3 Accize pentru b uturi fermentate spumoase, altele decât bere i vinuri
4 Accize pentru produse intermediare
5 Accize pentru alcool etilic
6 Accize pentru igarete
7 Accize pentru ig ri i ig ri de foi
8 Accize pentru tutun de fumat
9 Accize pentru benzin  cu plumb

10 Accize pentru benzin  f  plumb
11 Accize pentru motorin
12 Accize pentru p cur
13 Accize pentru gaz petrolier lichefiat
14 Accize pentru petrol lampant (kerosen)



I N S T R U C  I U N I
pentru completarea Declara iei privind accizele aferente diferen elor de produse accizabile

transportate în regim suspensiv

1. În temeiul dispozi iilor art. 194, coroborat cu art. 1891 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, declara ia privind accizele aferente
diferen elor de produse accizabile transportate în regim suspensiv se depune de c tre
antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de
înso ire de la antrepozitul fiscal primitor, în situa ia livr rilor de produse accizabile în regim
suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucr toare de la data
expedierii produsului accizabil.

2.1. Declara ia se depune în format electronic, astfel:
— la registratura organului fiscal competent;
— la po , prin scrisoare recomandat ;
— prin SEN, de c tre marii contribuabili.
2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi înso it de formularul pe suport

hârtie, semnat i tampilat, conform legii.
Formularul se editeaz  în dou  exemplare:
— un exemplar se depune la organul fiscal, împreun  cu suportul electronic;
— un exemplar se p streaz  de c tre antrepozitar.
Formatul electronic al declara iei se ob ine prin folosirea programului de asisten  elaborat

de Ministerul Finan elor Publice i se transmite organului competent pe support electronic.
Programul de asisten  este pus la dispozi ia contribuabililor, gratuit, de unit ile fiscale sau

poate fi desc rcat de pe serverul de web al Ministerului Finan elor Publice, la adresa
www.mfinante.ro.

Modul de completare a declara iei
Declara ia depus  ini ial se poate rectifica prin depunerea unei noi declara ii, pe acela.i

format, bifând c su a corespunz toare de pe formular.
Cartu ul A. „Date de identificare ale pl titorului“ con ine:
1. Cod de identificare fiscal — se înscrie codul primit la înregistrarea în eviden ele fiscale,

înscris în certificatul de înregistrare fiscal . Înscrierea cifrelor în caset  se face cu aliniere la
dreapta.

2. Denumire — se înscrie denumirea contribuabilului. Se completeaz  cu datele privind
adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dup  caz) al contribuabilului.

Cartu ul B. „Diferen e de accize“
„Documentul administrativ de înso ire“ — se completeaz  prin înscrierea seriei i num rului

documentului administrativ de înso ire.
„Codul de accize al expeditorului“ — se completeaz  cu codul de înregistrare pentru accize

atribuit expeditorului de c tre autoritatea fiscal  competent .
„Data expedierii produselor accizabile“ — se completeaz  cu data înscris  pe exemplarul 5

al documentului administrativ de înso ire.
„Tipul accizei“ — se completeaz  conform Nomenclatorului din anexa la declara ie.
„Codul bugetar“ — se completeaz  cu codul aferent accizei de plat .
„Suma datorat “ — se va înscrie suma de plat  aferent  opera iunii. Suma va fi înscris  în

lei.

http://www.mfinante.ro



