
 

 

    Nr. ............... din ............................. 

 

CERERE 1) 

de restituire de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal 

 

    1.  Denumirea operatorului economic/reprezentantului 2) .................................................................................. 
    2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ...................................................................., 
str. .................................................................. nr. ............., ţara...................... şi, după caz, judeţul/sectorul 

...................................., codul poştal ................................ 
    3. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............................................. 
    4. Datele contului deschis la Trezorerie pentru operatorii economici stabiliți în România/Datele contului 
bancar pentru operatorii economici stabiliți în alte state membre, cu menționarea codului IBAN 
........................................................................................... 
    5. Perioada de restituire acoperită de cerere ..................................................................................... 
    6. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: ....................................... mii litri 
    7. Suma de restituit: .................................... lei 
    Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente: 
    a) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, precum şi borderoul 

centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform 

modelului din anexa nr. 53) la hotărâre; şi/sau, după caz; 
    b) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi borderourile de alimentare de la rezervoarele 

proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 64) la hotărâre; 
    c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în 

cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea; 
     d) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal 

competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii 

fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii); 
     e) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat 
de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale,  din care rezultă că nu 

înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în 

condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din hotărâre; 
      f)  declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 

c) pct. (ii) din hotărâre; 
      g)  declarația pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și 

mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, o declarație pe 

propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. 
 
  Solicităm restituirea prin virament în contul menţionat la pct. 4. 

 

    Numele şi prenumele ..................................................................... 

    Semnătura şi ştampila solicitantului ..............................................                         Data .............................. 

 

                 
  1) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în 

cerere şi în documentele anexate acesteia. 
  2) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre. 
  3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal. 
  4) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu deţinute la punctele sale de 

alimentare. 


