
    ANEXA 311 
    la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal 
 
                               SITUAŢIA 
eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ............. anul .............. 
 
    Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat ......................................... 
    Sediul: 
    Localitatea ..............................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal ............................., 
telefon/fax ...................... 
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .................... 
    Codul de identificare fiscală ............................................ 
    Codul de accize/Codul de marcare ......................................... 
 
 

Nr. crt Denumirea sortimentului Prețul de vânzare cu 
amănuntul declarat*) 

Cantitatea eliberată 
pentru consum (mii 

bucăți) 

Acciza 
(lei) 

0 1 2 3 4 
     
     
     

 
 
    *) Pentru ţigări şi ţigări de foi nu se va înscrie preţul de vânzare cu amănuntul declarat. 
 
                         Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/ 
                         destinatarului înregistrat/importatorului autorizat 
                         Numele şi prenumele ................................. 
                         Semnătura şi ştampila ............................... 
 
    Data ............. 
 



    ANEXA 312 

 

    la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal 
 
                              SITUAŢIA 
eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ........... anul ................. 
 
    Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat ......................................... 
    Sediul: 
    Localitatea ............................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal ..........................., 
telefon/fax ........................ 
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .................... 
    Codul de identificare fiscală ............................................ 
    Codul de accize/Codul de marcare ......................................... 
 
 

Nr. crt Denumirea sortimentului Cantitatea eliberată pentru 
consum  

(kg) 

Acciza 
(lei) 

0 1 2 3 
    
    
    

 
 
                         Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/ 
                         destinatarului înregistrat/importatorului autorizat 
 
                         Numele şi prenumele ................................. 
                         Semnătura şi ştampila ............................... 
 
    Data ............... 
 



    ANEXA 381 
    la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal 
 
   
 Nr. înregistrare Data 
 
 
 
 
                                DECLARAŢIE 
              privind media ponderată pentru produsul ................ 
 
 
 
 

I. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE ACCIZABILE UTILIZATE CA MATERIE PRIMĂ 
Nr. crt. Denumire produs Cod NC U.M. *) Nivel accize 

(lei/u.m.) 
Cantitate utilizată 

**) 
Accize aferente 
materiei prime 

0 1 2 3 4 5 6 
       
       

TOTAL Accize materii prime utilizate (sumă coloana 6)   
TOTAL Materii prime accizabile utilizate (sumă coloana 5)   

II. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE NEACCIZABILE UTILIZATE CA MATERIE PRIMĂ 
Nr. crt. Denumire produse U.M. *) Cantitate 

utilizată **) 
0 1 2 3 
    
    

 



TOTAL Materii prime neaccizabile utilizate (sumă coloana 
3) 

 

III. INFORMAȚII PRIVIND PRODUSUL ACCIZABIL FINIT REALIZAT 
Denumire 

produs 
Cod NC U.M. Nivel accize (lei/u.m.) 

0 1 2 3 
    

IV. MEDIA PONDERATĂ 
 

                                        TOTAL Accize materii prime utilizate 
                                                                                                                 
                             

                                        TOTAL Materii prime accizabile utilizate + 
                                        TOTAL Materii prime neaccizabile utilizate 

 
 
Media ponderată (lei/u.m.)  
 
    *) Unitatea de măsură este cea prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal 
    **) Se completează cu cantitatea materiei prime utilizată pentru obţinerea unei unităţi de măsură aferente cantităţii de produs finit pentru care este 
prevăzut nivelul accizelor în anexa nr. 1 la Titlul VII din Codul fiscal. 
    Ex.: pentru obţinerea unui produs din categoria produselor intermediare, se va completa cu cantitatea materiei prime utilizate pentru obţinerea unei 
cantităţi de 1 hl de produs finit. 
    Cunoscând dispoziţiile art. 292 privind falsul în declaraţii, din Codul penal*), declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 
 
    ....................................           ............... 
    Semnătura şi ştampila solicitantului                 Data 
 
 


