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ANEXA Nr. 1

Antrepozitar ................................
Cod accize antrepozitar .................
Cod accize antrepozit .....................
DECLARAȚIE

privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate pe perioada ...............
Capacitatea de fabricație a alcoolului rafinat/distilatelor în 24 de ore
(Capz.): ............... hl alcool pur*)
Numărul de coloane de rafinare și/sau distilare și diametrele acestora:
Perioada de funcționare
Nr.
crt.

Luna

0

1

Pregătirea
materiei prime

Distilarea
materiei prime

Rafinarea
alcoolului brut

2

3

4

Numărul de zile
de
rafinare/distilare

Cantitatea
de alcool
rafinat/distilat
(estimată)
— hl alcool pur*) —

Perioada
în care instalația
nu funcționează

5

6

7

1.
2.
..
..
..
12.
TOTAL:

x

x

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

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

*) Noțiunea de alcool pur este definită în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI

pentru întocmirea programului de lucru
5. Pentru fiecare perioadă de funcționare a instalației se vor
1. Programul de lucru se întocmește în două exemplare,
pentru o perioadă de un an, defalcat pe luni calendaristice, menționa ziua de pornire a funcționării și ziua în care întreaga
începând cu luna de la care autorizația de antrepozit fiscal intră instalație va fi oprită.
6. În coloana 5 se va menționa numărul de zile în care se
în vigoare.
2. În cazul în care antrepozitarul deține două sau mai multe realizează operațiunea de rafinare a alcoolului brut, în cazul
instalații de fabricație a alcoolului etilic/distilatelor ce pot obținerii de alcool etilic rafinat, respectiv numărul de zile în care
funcționa independent, se va întocmi câte un program de lucru se realizează distilarea materiei prime alcoolice, în cazul
obținerii distilatelor de vin, de cereale, de fructe etc., în
pentru fiecare instalație montată și pusă în funcțiune.
3. Modificările aduse instalației, ce atrag creșterea sau concordanță cu tehnologia de fabricație adoptată pentru
micșorarea capacității de fabricație, conduc obligatoriu la obținerea cantităților de alcool/distilate estimate.
7. Perioadele de nefuncționare a instalației de fabricație se
întocmirea și înaintarea spre aprobare a unui nou program de
înscriu în programul de lucru prin indicarea orei din ziua în care
lucru.
4. Declararea capacității de fabricație a alcoolului se va opri instalația și se vor aplica sigilii fiscale, respectiv a orei
rafinat/distilatelor în 24 de ore, a numărului de coloane de din ziua în care se va desigila instalația, în vederea repunerii în
distilare și/sau rafinare și a diametrelor acestora trebuie făcută funcțiune.
8. Datele înscrise în programul de lucru, întocmit conform
pe baza caracteristicilor tehnice ale instalației, stabilite de
producătorul instalației sau de unitatea care a efectuat montarea modelului prevăzut în anexa nr. 1, vor respecta corelația:
Coloana 6 = capacitatea zilnică x coloana 5
și punerea în funcțiune a instalației.
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