
ANEXA 17
la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Denumirea antrepozitului fiscal _________________________________________________________
Cod accize _______________________________________
Localitatea ________________________________, judeţul/sectorul ______________
Str. __________________________________________________ nr. _____________
Cod poştal ________________________________
Domiciliul fiscal ______________________________________________________________________

SITUAŢIA
privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare

în luna _________________ anul ____________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Concentraţie grad alcoolic
    b - Utilizate în activitatea proprie (G)
    c - Stoc final (H)
    d - Diferenţa (I)
    e - Produs din activitatea proprie (C)
    f - Cantităţi pentru amestec (D)
    g - Achiziţii interne (RO)
    h - Alte achiziţii (UE)
    i - Import
    j - Scutire/Exceptare
    k - Teritoriul naţional
    l – Export
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Cantităţile de produse vor fi exprimate în hl pentru grupele de produse accizabile S, W, I, B, mii bucăţi sau kg
pentru T, tone pentru E.

A - cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul
final din documentul lunii anterioare; B - cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în
vedere data din raportul de primire; C - cantităţi de produs din activitatea proprie, utilizate pentru amestec; D - cantităţi
de aditivi, biocombustibili pentru încălzire şi biocarburanţi prevăzuţi la pct. 21 alin. (3), precum şi marcatori şi coloranţi
prevăzuţi la pct. 156; E - ieşiri cu accize - cantităţile de produse eliberate în consum; E - ieşiri fără accize - cantităţile
fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor; G - cantităţile de
produse  consumate  sau  utilizate  în  cadrul  antrepozitului  fiscal.  Rubricile  C,  D,  G  se  completează  doar  în  cazul
antrepozitelor  de  depozitare  produse energetice  l;  H  -  stoc  final  -  cantităţile  pe  fiecare  tip  de  produs  existente  în
antrepozit la sfârşitul lunii; diferenţa (I) = stoc iniţial (A) + intrări (B + C + D) - ieşiri (E + F) - (G) - stoc final (H)

Coloana "Grade Plato mediu" se va completa numai în cazul berii - dacă berea prezintă diverse grade Plato, se
înscrie grade Plato mediu;

De exemplu: 1.000 hl bere de 12 grade Plato; 2.000 hl bere de 13 grade Plato; 3.000 hl de bere de 14 grade
Plato

(1.000 x 12) + (2.000 x 13) + (3.000 x 14)
    Grade Plato mediu = ----------------------------------------------------- = 13,33

  1.000 + 2.000 + 3.000

Data ___________________ Conducătorul antrepozitului fiscal ________________________________

Semnătura


