
ANEXA Nr. 20.1
(Anexa nr. 48.1 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ...................................................
Cod accize ....................................................................................
Localitatea .......................................... Județul/Sectorul ...............
Str. .......................................................................Nr. ...................
Cod poștal ........................................................
Domiciliul fiscal ..............................................

S I T U A Ț I A
privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase 

în luna ....................anul ..................

I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după caz)

Tipul produsului/
Cod NC

Stoc inițial   
(A)

Intrări (B)

Utilizat    
(C)

Stoc final    
(D)

Diferența    
(E)

Operații interne

U.E. ImportDin producție
proprie

Alte achiziții

0 1 2 3 4 5 6 7 8

II. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)

Tipul
produsului/

Cod NC

Stoc inițial
(A)

Cantități
produse

(B)

Intrări (C) Ieșiri (D)

Utilizate în
activitatea

proprie
(E)

Stoc final
(F)

Diferența
(G)

Achiziții
interne
(RO)

Alte 
achiziții

(UE)
Import Cu accize

Fără accize

Regim suspensiv

ScutireTeritoriul
național

U.E. Export

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. (A) stocul inițial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare; (B) intrări: cantitățile

de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulație corespunzătoare fiecărei proveniențe, aferente perioadei de raportare;

(C) cantitățile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare; (D) cantitățile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare;

(E) diferențe: cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula următoare: stoc inițial + intrări – utilizat – stoc final E = A + B – C – D.

II. Cantitățile de alcool se exprimă în hectolitri, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) și (E) sunt corespunzătoare operațiunilor desfășurate

în perioada de raportare; diferența (G) = A + B + C – D – E – F.

Diferența = stoc inițial + (cantități produse) + intrări – ieșiri – stoc final

Data ............................. Conducătorul antrepozitului fiscal,

..........................................
(semnătura și ștampila)


