ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 48.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal...................................................
Cod accize....................................................................................
Localitatea............................................jude܊ul/sectorul...............
Strada..................................................................Nr. ...................
Cod po܈tal........................................................
Domiciliul fiscal..............................................

SITUA܉IA
privind opera܊iunile desfă܈urate în antrepozitul fiscal
de produc܊ie de alcool ܈i băuturi spirtoase
în luna....................anul..................

I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după caz)
Cod produs accizabil
Cod NC UM
Stoc ini܊ial
(A)

Intrări (B)
Opera܊ii interne
Din produc܊ie proprie Alte achizi܊ii

U.E.

Import

Utilizat
(C)

Stoc final (D)

Diferen܊a
(E)

(A) Stocul ini܊ial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. (B) Intrări: Cantită܊ile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în
documente de circula܊ie corespunzătoare fiecărei provenien܊e, aferente perioadei de raportare. (C) cantită܊ile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare. (D) Cantită܊ile de materii prime
existente în finalul perioadei de raportare. (E) Diferen܊e: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă, după formula următoare: Stoc ini܊ial + intrări – utilizat – stoc final E = A + B – C – D

II. Produse
Cod NC

în curs de fabrica܊ie
U.M.

Stoc ini܊ial

Ie܈iri

Intrări
Către alte depozite

Pentru prelucrare finală

Stoc final

Diferen܊a

III. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)
Intrări (C)
Cod produs
accizabil

Cod
NC

UM

Stoc
ini܊ial
(A)

Cantită܊i
produse (B)

Achizi܊ii
interne (RO)

Alte
achizi܊ii
(UE)

Import

Cu
accize

Ie܈iri (D)
Fără accize
Regim suspensiv
Teritoriul
U.E. Export
na܊ional

Scutire

Utilizate în
activitatea
proprie
(E)

Stoc
final
(F)

Diferen܊a
(G)

Cantită܊ile de alcool se exprimă în hectolitri, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) ܈i (E) sunt corespunzătoare opera܊iunilor desfă܈urate în perioada de raportare; Diferen܊a (G) = A + B + C – D – E - F
Diferen܊a = stoc ini܊ial + (cantită܊i produse) + intrări – ie܈iri – stoc final

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

Conducătorul antrepozitului fiscal ..........................................
Semnătura ܈i ܈tampila

