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(3) Prevederile pct. 10, 13 și 14 de la lit. F a art. I se aplică

începând cu data de 1 aprilie 2010.

(4) Începând cu data de 1 aprilie 2010 se abrogă prevederile

pct. 1—5

1.3

, pct. 7—30 și pct. 37 din Normele metodologice de

aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

precum și prevederile pct. 1—7

3

din Normele metodologice de

aplicare a titlului VIII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările

și completările ulterioare.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la

31 decembrie 2010, prevederile pct. 13—15 din Normele

metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică

în cazul deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv

de accize către statele membre care nu au adoptat sistemul

informatizat.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), prevederile

pct. 13—15 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările

ulterioare, se aplică în cazul deplasărilor de produse accizabile

în regim suspensiv de accize inițiate înainte de 1 aprilie 2010.
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Nr. 1.620.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

S I T U A Ț I A  

livrărilor de țigarete în luna ........... anul ......................

Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producție/antrepozitarului autorizat pentru depozitare/operatorului înregistrat/

destinatarului înregistrat importatorului autorizat

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

Sediul:

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

Nr. ..... Bl. ..... Sc. ..... Et. ..... Ap. ..... Codul poștal .................... Telefon/fax ................................................

Cod de accize .........................................................................

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

*) Se va înscrie cursul de schimb lei/euro utilizat pentru calculul accizelor datorate.

Nr. 

crt.

Denumirea sortimentului

Prețul maxim 

de vânzare 

cu amănuntul 

declarat

Cantitate livrată 

(mii buc.)

Acciza 

(lei)

Acciza 

(euro)

Cursul de schimb

lei/euro*)

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Certificată de conducerea antrepozitarului autorizat/

operatorului înregistrat/destinatarului 

înregistrat/importatorului autorizat

Numele și prenumele ......................................

Semnătura și ștampila ..................................

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


