
ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 57 la Normele metodologice de aplicare 

a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

E V I D E N Ț A

achiziționării, utilizării și returnării marcajelor în luna......... anul..................

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/importatorului autorizat

.....................................................................................................................

Sediul:.

Județul ............... Sectorul .............. Localitatea .........................................

Str. ...................................... Nr. ....... Bl. ....... Sc. ....... Et. ........ Ap. ..........

Codul poștal ....................... Telefon/fax ......................................................

Cod de identificare fiscală ............................................................................

Codul de accize ................... Codul de marcare ..........................................

Certificată de conducerea operatorului economic

Verificat de .................. Data .......................................................

Data .............................. Numele și prenumele .............................

Semnătura și ștampila ............................

Nr. 
crt.

Numărul de timbre Numărul de banderole

Pentru producția internă

1 Stoc la începutul lunii

2 Cumpărări în cursul lunii

3 TOTAL (rd.1+rd. 2)

4 Marcaje utilizate pentru produsele din producția internă

5 Marcaje deteriorate

6 TOTAL marcaje utilizate (rd. 4+rd. 5)

7 Stoc la sfârșitul lunii (rd.3 – rd.6)

Pentru achiziții intracomunitare sau achiziții din import

1 Stoc la începutul lunii (la producător)

2
Stoc la începutul lunii (la antrepozitarul autorizat pentru
depozitare/destinatarul înregistrat/importator)

3 Cumpărări în cursul lunii

4 Expediate producătorului

5 TOTAL marcaje la producător (rd.1+rd. 4)

6 Marcaje reintroduse în țară

7 Marcaje deteriorate în procesul de producție

8 TOTAL marcaje utilizate de producător (rd. 6+rd. 7)

9 Stoc la sfârșitul lunii la producător (rd. 5 – rd. 8)

10
Stoc la sfârșitul lunii la antrepozitarul autorizat pentru
depozitare/destinatarul înregistrat/importator (rd. 2 +rd. 3 – rd. 4) 
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