
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 48.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Denumirea antrepozitului fiscal ...................................................
Cod accize ....................................................................................
Localitatea ......................................... județul/sectorul ..................
Strada ..................................................................nr. ...................
Cod poștal ........................................................
Domiciliul fiscal ..............................................

S I T U A Ț I A
privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere

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

I. Materii prime

Denumire Kilograme % extract sec Denumire Kilograme % extract sec

Malț Alte materii de extracție

Orz Malț colorat

Orez și griș Bere

Porumb Altele ...

Zahăr și glucoză

II. Bere fabricată în hectolitri

Tipul
produsului/

Cod NC
U.M.

Stoc inițial
(A)

Cantități
produse

(B)

Intrări 
(C)

Ieșiri

Consum
(F)

Stoc final
(G) 

Diferența
(H)Achiziții

interne
(RO)

Alte
achiziții

(UE)
Import

Cu accize 
(D)

Fără accize 
(E)

Grad Plato
mediu

Consum

Regim suspensiv
Operațiuni

scutiteTeritoriul
național

U.E. Export

A — cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B — cantitățile
de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii; C — cantitățile de bere intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire;

D — ieșiri cu accize: gradul Plato mediu — dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato, se va înscrie gradul mediu ponderat;
Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato 

Gradul Plato mediu ponderat =
(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14)

=13,33
1000 + 2000 + 3000

F — consum propriu de materii prime, în scopul realizării produsului finit;
G — stocul final — cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul lunii; H — diferența — cantitățile de produse rezultate, stabilite după formula

următoare: H = A + B + C – D – E – F – G

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

Semnătura și ștampila


