
ANEXA 12
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 producţie de alcool şi băuturi spirtoase

în luna ____________________ anul _____________

I. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur, după caz)

Cod
produs

accizabil

Cod NC U.M. Stoc
inițial
(A)

Intrări (B) Utilizat
(C)

Stoc final
(D)

Diferenţa
(E)Operaţii interne U.E. Import

Din
producție
proprie

Alte
achiziții

    (A) stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul 
final al perioadei anterioare; (B) intrări: cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele 
înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe, aferente perioadei de raportare; (C) 
cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, în perioada de raportare; (D) cantităţile de 
materii prime existente în finalul perioadei de raportare; (E) diferenţe: cantitatea rezultată pentru fiecare 
materie primă, după formula următoare: Stoc iniţial + intrări - utilizat - stoc final E = A + B - C - D

II. Produse în curs de fabricaţie (exprimate în hl alcool pur)

Cod produs
accizabil

Cod NC U.M. Stoc inițial Intrări Ieșiri Stoc final Diferența

Către alte
depozite

Pentru
prelucrare

finală



III. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a - Concentraţie alcoolică
b - Stoc iniţial (A)
c - Utilizate în activitatea proprie (E)
d - Stoc final (F)
e - Diferenţa (G)
f - Achiziţii interne (RO)
g - Alte achiziţii (UE)
h - Import
i - Scutire
j - Teritoriul naţional
k – Export

Cod
produs

accizabil

Cod
NC

U.M. a b Cantități
produse

(B)

Intrări (C) Ieşiri (D) c d e

f g h Cu
accize

Fără accize

Regim suspensiv i

j U.E. k

Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri alcool pur, cu două zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), 
(D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. Diferenţa (G) = stoc iniţial 
(A) + cantităţi produse (B) + intrări (C) - ieşiri (D) - utilizat în activitatea proprie (E) - stoc final (F)

    Data ___________________       Conducătorul antrepozitului fiscal ________________________________

                                   Semnătura


