ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 48.3 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..............................................

I. Materii prime
Denumire

Kilograme

% extract sec

Denumire

Kilograme

Mal܊

Alte materii de extrac܊ie

Orz

Mal ܊colorat

Orez ܈i gri܈

Bere

Porumb

Altele…

% extract sec

Zahăr ܈i glucoză

II.Bere fabricată în hectolitri
Intrări
(C)

Ie܈iri
Cu accize
(D)

Cod produs
accizabil

Cod
NC

U.M.

Stoc
ini܊ial (A)

Cantită܊i
produse (B)

Achizi܊ii
interne (RO)

Alte achizi܊ii
(UE)

Import

Grad Plato
mediu

Consum

Fără accize
(E)
Regim suspensiv
Teritoriul
na܊ional

Opera܊iuni
scutite
U.E.

Consum (F)

Stoc final
(G)

Diferen܊a
(H)

Export

A - cantită܊ile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei ܈i care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. B – Cantită܊ile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. C – Cantită܊ile de bere
intrate în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire;
D – Ie܈iri 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 – cantită܊ile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfâr܈itul lunii; H – Diferen܊a – cantită܊ile de produse rezultate, stabilite după formula următoare H = A + B + C – D – E - F - G

Data .............................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 136/14.III.2013

SITUA܉IA
privind opera܊iunile desfă܈urate în antrepozitul fiscal de produc܊ie de bere
în luna....................anul..................

Conducătorul antrepozitului fiscal ..........................................
Semnătura ܈i ܈tampila
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