
ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 49 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 desf urate în antrepozitul fiscal  

de depozitare 

în luna ………..…anul .…. 

 

 
Unit ile de m sur  pentru produsele depozitate sunt cele prev zute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal 

A – Cantit ile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei i care trebuie s  corespund  cu stocul final din documentul lunii anterioare. B – Cantit ile de produse intrate în regim suspensiv în 

antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire. C – Intr ri din alte surse, în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecul de produse energetice cu 

aditivi, biocarburan i, marcatori, solven i, etc. Se va men iona cantitatea de produs rezultat  din amestec. D – Ie iri cu accize – cantit ile de produse eliberate în consum. E – Ie iri f r  accize – cantit ile 

fiec rui produs ie it în regim suspensiv de accize, în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor i/sau cantit i utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, 

autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi, biocarburan i, marcatori, solven i, etc.). F – Stoc final – cantit ile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfâr itul lunii. G – Diferen a – 

cantit ile de produse rezultate, stabilite dup  formula urm toare: G = A + B + C – D – E - F 

 

 

 

Data ............................................     Conduc torul antrepozitului fiscal ................................................. 

          Semn tura 

 

 

Cod  

produs 

accizabil 

Cod 

NC 
UM 

Stoc 

ini ial  

(A) 

Intr ri 

(B) 

Intr ri din alte surse 

(C) 
Ie iri 

Stoc 

final 

(F) 

Diferen a 

(G) 
Achizi ii 

interne 

(RO) 

Alte 

achizi ii 

(UE) 

Import 
Produs rezultat în urma 

amestecului 

Cu accize 

(D) 

F r  accize 

(E) 

Cantitate 

Regim suspensiv 

  Scutire/ 

exceptare 

Cantit i 

utilizate 

pentru 

amestec 

Teritoriul 

na ional 
U.E. Export 

Cantitate Cantitate Cantitate 

                

                


