COMERÇOS MINORISTES

Declaració de l’activitat corresponent a l’any 2018

VENDES
CT/

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)
(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

Comerços minoristes:
Indiqueu:
 Els productes ecològics elaborats en el propi establiment sempre que estiguin compresos en les següents activitats:
La venda fraccionada

L'elaboració, envasament i/o
etiquetatge

La comercialització de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del
consumidor final, sense patir cap tipus de transformació i directament des del seu envàs
original.
L'elaboració, envasament i/o etiquetatge de productes ecològics per a la seva venda en el
comerç minorista.

La venda a distància de
productes no envasats i
etiquetats

La venda a distància mitjançant la confecció de comandes de productes ecològics destinats
a ser enviats al domicili del consumidor o a un punt de recollida.

La venda automàtica de
productes no envasats i
etiquetats

La venda de productes ecològics en màquines auto expenedores, llevat que es tracti
únicament de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no han rebut
cap preparació, manipulació o fraccionament.

 La quantitat total de producte (en quilos, litres, ampolles, etc.).
 L’import de les vendes sense IVA.
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, s’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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