PRODUCTES ELABORATS I/O IMPORTATS

Declaració de l’activitat corresponent a l’any 2017

VENDES
En el següent quadre cal indicar les vendes realitzades per producte certificat d’Agricultura Ecològica
Nom del producte

Quantitat total de
()
producte venut 1

Import vendes
(sense IVA)

Import total vendes (sense IVA)

CT/

/

Destinació de l’import de vendes (sense IVA)
Import o percentatge aproximat ( € o %)
Catalunya
Espanya
Comunitat
Exportació
Europea
països tercers

€

(1) Indiqueu la quantitat total de producte i la unitat utilitzada (quilograms, litres, ampolles, etc.)

El/la Sr./Sra.
Com a representant de
Certifico que la informació facilitada en aquesta declaració és autèntica i correcta
Data:
Signatura i segell:
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Instruccions per emplenar aquest document

Elaboradors i/o importadors:
Indiqueu:
 El producte venut.
 La quantitat total de producte venut (en quilos, litres, ampolles, etc.).
 L’import de les vendes sense IVA.
 La distribució de les vendes (Catalunya, Espanya, Comunitat Europea, exportació).
En el cas d’escorxadors, o altres activitats que facin maquila (treballs a tercers sense tenir la titularitat del producte), heu d’indicar en aquesta declaració que “realitzen
maquila” i heu d’indicar la maquila dels productes, així com l’import facturat per aquest servei.
Si l’operador està inscrit en el registre d’empreses elaboradores i/o importadores i alhora en el registre d’empreses comercialitzadores del Consell haurà de declarar la
venda dels productes distribuïts (productes que es compren i venen sense cap manipulació, etiquetat, ni reenvasat) a la declaració d’activitat de Productes Distribuïts
(formulari FR353/XX).
Si a més de vendre producte certificat pel Consell, l’empresa es dedica a la venda de productes convencionals, no cal incloure aquesta facturació a la declaració
d’activitat.
Igualment, haurà de portar un control exhaustiu dels productes i una comptabilitat diferenciada, que permeti a l’inspector poder diferenciar-los dels productes certificats
pel Consell.
Tots els impresos han d’anar signats i segellats, i no són vàlids els faxos.
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