
 ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul
fiscal)
 _____________________________________________________________________
|                       | Nr. de înregistrare ......... | Data ...... |
|_______________________|_______________________________|_____________|

       DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria

micului producător independent de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate, altele
decât bere şi vinuri/mică distilerie

    Denumire mic producător independent de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate, altele
decât bere şi vinuri/mică distilerie ................................................
    Sediul:
    Localitatea ............................, str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul  ......................,  codul  poştal  ...........................,
telefon/fax ...................................
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .......................
    Codul de identificare fiscală ..................................
    Codul de accize/Codul de marcare ........................
    Subsemnatul,  ....................................,  legitimat  prin  CI/BI  seria  ......  nr.  ............,
eliberat(ă) de .................. la data de ........., cod numeric personal ......................., cunoscând
dispoziţiile  art.  326 din Codul  penal  cu privire  la  falsul  în  declaraţii,  declar  pe  propria
răspundere, în calitate de reprezentant al ................................................., următoarele:
    1. Sunt independent/Operatorul pe care îl reprezint este independent din punct de vedere
juridic şi economic de orice alt producător, folosesc clădiri separate din punct de vedere
fizic de cele ale oricărui alt producător şi nu lucrez sub licenţă.
    2. Produc doar o singură categorie de produse, respectiv:
     _         _                _                     _
    |_|       |_|              |_|                   |_|

    Bere    Vinuri      Băuturi fermentate,    Mică distilerie
            spumoase    altele decât bere
                        şi vinuri

    3.  Cantitatea de bere/vinuri  spumoase/băuturi  fermentate,  altele decât bere şi vinuri,
produsă în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare este de ............. hl produs. Pentru
vinurile spumoase se înscrie producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la  pct. 5 alin.
(1^1) din prezentele norme metodologice.
    4.1. Cantitatea de alcool pur produsă, în conformitate cu  art. 353 alin. (2) din Codul
fiscal, în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare este de ............. hl alcool pur, din care:
    4.2. Cantitatea de alcool etilic produsă pentru persoanele fizice în sistem de prestări de
servicii este de ............. hl alcool pur.
    5. Cantitatea totală de produse realizată pentru persoane fizice în sistem de prestări de
servicii este de ............. hl alcool produs.
    6. Numărul de persoane fizice beneficiare ale prestaţiilor de servicii este de ................. .
    7.  Cantitatea de bere/vinuri/băuturi  fermentate,  altele decât bere şi vinuri/alcool pur,
estimată a fi produsă în anul calendaristic în curs nu va depăşi 200.000 hl produs/1.000 hl de
produs/15.000 hl de produs/10 hl alcool pur.
    Anexez la prezenta următoarele documente:



    a) copia documentului de identitate;
    b) dovada calităţii de reprezentant al .......................................;
    c) documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la  pct. 3 şi  4 din prezenta
declaraţie pe propria răspundere.

    Numele şi prenumele ........  Data ........   Semnătura ...........


