
 

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.........................................judeţul/sectorul.................. 

Strada..................................................................Nr. ................... 

Cod poştal........................................................ 
Domiciliul fiscal.............................................. 

 

SITUAŢIA 

privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere 

în luna....................anul.................. 
I. Materii prime  

Denumire Kilograme % extract sec Denumire Kilograme % extract sec 

Malţ   Alte materii de extracţie   

Orz   Malţ colorat   

Orez  şi griş   Bere   

Porumb   Altele…   

Zahăr şi glucaoză      

II.Bere fabricată în hectolitri 

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 bere produse în antrepozit pe parcursul lunii; C – Cantităţile de bere intrate în 

antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; 

D – Ieşiri 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 pondarat = (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) =13,33 

                                                                                                                                                                                                                                         1000 + 2000 + 3000 

F- consum propriu de materii prime, in scopul realizarii produsului finit; 

G – stocul final – cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii; H – Diferenţa – cantităţile de produse rezultate, stabilite după formula următoare G = A + B + C – D – E - F -G 

 

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

                                                                                                                                               Semnătura şi ştampila 

 

 

 

Tipul 

produsului/ 

Cod NC 

U.M. Stoc iniţial (A) 
Cantităţi 

produse (B) 

Intrări 

 (C) 

Ieşiri 

 

Con

sum 

(F) 

Stoc 

final 

(G) 

 Diferenţa 

(H) Achiziţii 

interne (RO) 

Alte achiziţii 

(UE) 
Import 

Cu accize  

(D) 

Fără accize 

(E) 

Grad Plato 

mediu 
Consum 

Regim suspensiv  

Operaţiuni 

scutite 
Teritoriul 

naţional 
U.E. Export 

                

                

                



 

 

 

Anexa nr. 2 
(Anexa nr.  55

1
  la Normele metodologice de aplicare a  prevederilor titlului VII din Codul fiscal) 

 

 

 

 

Denumirea expeditorului înregistrat 
........................................................................................................ 

Sediul: 

Judeţul..........................Sectorul....................Localitatea....................... 

Strada.................Nr........Blocul .............Scara ..........Etaj .........Ap...... 

Codul poştal.........................Telefon/fax................................................ 

Codul de accize/Codul de identificare fiscală........................................ 

 

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  

privind livrările de produse accizabile  

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

 

 

Nr. 

crt. 

 

Tipul 

produsului/ 

Cod NC 

 

UM 

Beneficiarul livrării 
Cantitatea 

totală 

livrată 

(7+12) 

Antrepozite /Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organizaţii scutite) 

Denumirea 

operatorului 

Codul de 

accize 
ARC 

Data 

expedierii 

Cantitatea 

livrată 

Denumirea 

operatorului 

Nr. DVE/ 

Nr. certificat 

scutire 

ARC 
Data 

expedierii 

Cantitatea 

livrată 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              

              

              

 
Unităţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal 

 

 

 

 

Certificată de conducerea expeditorului înregistrat 

Numele şi prenumele ................................................ ........................................ 

Semnătura şi ştampila ............................................. 

 Data 

 

 


