Modul de declarare a accizelor
8. Subiec ii impunerii care de in certificatul de acciz prezint la inspectoratul
fiscal de stat de la locul de înregistrare Declara ia privind accizele, cel tîrziu în
ultima zi a lunii urm toare celei în care a fost efectuat expedierea (transportarea)
rfurilor supuse accizelor din înc perea de acciz.
9. Declara ia privind accizele se completeaz pe formular unic, conform
anexei nr.2 la prezentul Regulament.
10. În Declara ia privind accizele se indic perioada fiscal , denumirea
(numele, prenumele) subiectului impunerii, adresa juridic , codul fiscal i num rul
de înregistrare al certificatului de acciz (în cazul în care agentul economic declarant
este înregistrat ca subiect impozabil de accize).
11. Declara ia privind accizele con ine 10 coloane, în care se înscrie
urm toarea informa ie:
1) rubrica „pentru perioada fiscal ” se completeaz în urm torul mod:
P/NN/AAAA, unde:
P – codul periodicit ii de prezentare a declara iei, se indic L (lunar);
NN – num rul lunii, se indic valorile de la 1 la 12;
AAAA – se indic anul;
2) în coloana 1 se indic num rul de ordine al m rfii supuse accizelor;
3) în coloana 2 se indic denumirea m rfii supuse accizelor expediate
(transportate);
4) în coloana 3 se indic pozi ia tarifar a m rfii supuse accizelor conform
Nomenclatorului de m rfuri al Republicii Moldova, specificat în coloana 1 din
anexa la titlul IV al Codului fiscal;
5) în coloana 4 se indic codul de clasificare a veniturilor bugetare;
6) în coloana 5 se indic volumul m rfii în expresie natural , în cazul în care
baza impozabil se determin în expresie natural , conform titlului IV al Codului
fiscal, indicînd între paranteze unitatea de m sur conform anexei la titlul IV al
Codului fiscal;
7) în coloana 6 se indic valoarea m rfii f
TVA i accize, în unit i
monetare na ionale, în cazul în care baza impozabil se determin în expresie
valoric , conform titlului IV al Codului fiscal.
La completarea Declara iei privind accizele, subiectul impunerii face
înscrierile corespunz toare doar în una din coloanele 5 sau 6, în func ie de tipul
cotei accizului aplicat;
8) în coloana 7 se indic cota accizului stabilit ad-valorem, în procente de la
valoarea m rfii f
TVA i accize, sau cota accizului stabilit în sum absolut la
unitatea de m sur a m rfii supuse accizelor, conform anexei la titlul IV al Codului
fiscal;
9) în coloana 8 se indic suma accizului calculat prin aplicarea cotei
accizului aferente m rfii supuse accizelor, aplicat la una din bazele impozabile
indicate în coloanele 5 i 6.
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10) în coloana 9 se indic suma accizului achitat pentru m rfurile supuse
accizelor utilizate în procesul de prelucrare i/sau de fabricare a altor m rfuri supuse
accizelor, urmînd a fi trecut în cont la momentul expedierii (transport rii)
rfurilor finite supuse accizelor din înc perea de acciz sau urmînd a fi restituit ;
11) în coloana 10 se indic suma accizului destinat vir rii la buget, calculat
ca diferen a dintre coloana 8 i coloana., În cazul suma accizului achitat la
rfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare i/sau de fabricare
pentru ob inerea altor m rfuri supuse accizelor, reflectat în coloana 9 a Declara iei,
dep
te suma accizului calculat la m rfurile supuse accizelor expediate din
înc perea de acciz, reflectat în coloana 8 a Declara iei, înscrierea rezultatelor cu
semnul „minus” în coloana 10 nu se admite;
12) se admite înscrierea în Declara ia privind accizele, a rezultatelor cu
semnul „minus” doar în cazul reflect rii în aceasta a returului m rfurilor impozabile
cu acciz subiectului impozabil cu accize. Înscrierea datelor privind returul se
efectueaz într-un rînd separat al Declara iei, în func ie de necesitate, reflectîndu-se
cu semnul „minus” indicatorii de la coloanele 5, 6, 8, 9 i 10.
12. La completarea Declara iei privind accizele nu se admit corect ri i
radieri.
13. Declara ia privind accizele se semneaz de c tre conduc torul i
contabilul- ef al subiectului impozabil i se prezint la inspectoratul fiscal de stat
într-un singur exemplar.
14. În cazul în care sortimentul de m rfuri supuse accizelor, expediate
(transportate) din înc perea de acciz a subiectului impozabil sau procurate de
persoane fizice i juridice f
confirmarea documentar a achit rii accizelor i
ulterior comercializate, nu poate fi înscris într-un singur formular al Declara iei,
rfurile se reflect detaliat într-o anex la Declara ie, avînd acela i con inut i care
se completeaz în modul respectiv.
În formularul Declara iei se trec doar sumele totale calculate pentru m rfurile
supuse accizelor expediate (transportate) din înc perea de acciz, care fac parte din
componen a fiec rui cod separat de clasificare a veniturilor bugetare, completînd
astfel coloanele 4, 5 sau 6, 8, 9 i 10.
15. Înscrierile aferente livr rilor de export se introduc în Declara ia privind
accizele pentru perioada fiscal în care s-a asigurat îndeplinirea cerin elor stipulate
în art.125 alin.(4) din titlul IV al Codului fiscal.
Astfel, în coloana 2 a Declara iei se înscrie cuvîntul „export”, iar în coloanele
4, 5 sau 6 i 9, pentru fiecare cod de clasificare a veniturilor bugetare, se
înregistreaz datele corespunz toare.
16. Dac în luna expirat subiectul impunerii nu a avut volum circulant
impozabil, acesta prezint inspectoratului fiscal, în termenul stabilit pentru
prezentarea calculelor, Declara ia semnat de persoanele men ionate la punctul 13,
indicînd valoarea zero la indicatorii specifica i.
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