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ANEXA Nr. 19
(Anexa nr. 47 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal

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

Cod accize/Cod identificare fiscală .....................

Localitatea ...............................Județul/Sector ..................

Str. ........................................................................ Nr. ......

Bl. ...... Sc. ..... Et. ...... Ap. ...... Cod poștal .......................

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z A T O A R E

privind achizițiile și livrările de produse accizabile în luna ...................... anul ............

ANEXA Nr. 18
(Anexa nr. 46 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)
Denumirea operatorului economic

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

Sediul:

Județul ..................... Sectorul ...... Localitatea ...................................................

Str. ........................................................ Nr. .... Bl. ......... Sc. ....... Et. ...... Ap. ...

Cod poștal ................................. Telefon/Fax .....................................................

Cod de identificare fiscală ...................................................................................

C E R E R E

de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanță în trimestrul ....... anul ..........

*) Se va consemna nivelul efectiv suportat. În cazul în care acesta este imposibil de stabilit, se va aplica nivelul accizelor în vigoare în ultimele 3 luni

anterioare datei la care s-a realizat plata în statul membru de destinație.

Nr. 

crt.

Statul membru de destinație

Numărul de ordine

corespunzător livrării

Descrierea produselor expediate

Codul NC

al produsului

U.M. Cantitatea 

Suma solicitată 

a fi restituită*)

0 1 2 3 4 5 6

Numele și prenumele

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

Semnătura solicitantului

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

Data ......................................

Document

Achiziție/

Livrare

Proveniența/

Destinația

(3)

Cod

accize

expeditor/

Cod

identificare

fiscală

destinatar

Codul NC

al

produsului

Starea

produsului

(vrac/

îmbuteliat)    

(V/Î)

Densitate 

la 15°C kg/l

(4)

Concentrație

grad

alcoolic/grad

Plato   

(5)

Recipienți    

(5)

Cantitate

Acciza

datorată

— mii lei —

Tip (1) Număr Tip (2) Data

Capacitate

nominală

nr. kg litri

mii

bucăți

(1) eDA, DI, factura; (2) Pentru achiziții se va înscrie „A”; pentru livrări se va înscrie „L”; (3) Se va înscrie indicativul țării în cazul provenienței/destinației

U.E. (RO în cazul livrărilor naționale); se va indica „EX” în cazul livrărilor în afara U.E.; (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice; (5) Se va completa

numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.


