
ANEXA Nr. 22

Adresa

cod poştal telefon/fax

Codul de identificare fiscală 

cod CAEN 

            Subsemnatul legitimat prin CI/BI seria nr. 

eliberat(ă) de la data de cod numeric personal 

                     □ produsele energetice aprovizionate potrivit Avizului de însoţire nr. şi/sau Facturii nr.

                   □ alcoolul etilic denaturat      (NU ESTE CAZUL) aprovizionat potrivit Aviz nr. şi/sau Facturii nr.

    Anexez la prezenta următoarele documente:  

   1. copia documentului de identitate;  

   2.dovada calităţii de reprezentant al

Cadru legislativ:

   *) Se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de situaţia pentru care se depune declaraţia pe propria răspundere.

Sediul:

Obiect principal de activitate

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul

                         după caz, vor fi utilizate în regim de exceptare de la regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal şi pct. 59 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;  

                       după caz, va fi utilizat în regim de scutire indirectă de la plata accizelor potrivit art. 397 din Codul fiscal şi pct. 90 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.  

nu este cazul

în calitate de reprezentant al

cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că*):

Semnătura 

Data 

Numele şi prenumele

In conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal – art 355 (1), urmatoarele produse se clasifica ca fiind produse energetice:

privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, în unul dintre 

scopurile exceptate de la regimul de accizare prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) şi e) din Codul fiscal şi/sau utilizarea alcoolului etilic denaturat în unul 

dintre scopurile pentru care se acordă scutire indirectă de la plata accizelor prevăzute la art. 397 alin. (1) din Codul fiscal

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

la normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal  

Alin (3): În aplicarea alin. (1), înainte de fiecare livrare a produselor energetice cumpărătorul are obligaţia să transmită furnizorului de produse energetice din România o declaraţie pe propria 

răspundere, potrivit modelului prevăzut în ANEXA NR. 22, din normele metodologice.

Denumire operator economic 

judeţul/sectorul

   b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 şi de la 2704 la 2715;  

2710 19 81 – uleiuri de motor minerale si sintetice

2710 19 83 – uleiuri hidraulice (MH, MHL, MHM, HV, HM, FD, MHP, MHV, PSF, MTL, AU)

2710 19 91- emulsii (C22,EE, frezol, KM, MNP, MZ, PRECIZOL, SILVERTEX,SYNTELIN, VM)

2710 19 87 – uleiuri de transmisie (T90, TO, UTTO, ATF, EP, ROLON, GL, T140, T75)

2710 19 93 - TRAFO

2710 19 99 – Ulei de baza si Unsori

    e) produsele cu codul NC 3403;  

3403 99 00 si 3403 19 80– alte uleiuri sintetice

3403 19 90 – emulsii sintetice

Conform art. 394 alin. (1) din Codul fiscal, nu se datorează accize pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal …, atunci când sunt livrate operatorilor economici care 

declară pe propria răspundere că utilizează produsele respective conform art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul fiscal, respectiv ca produsele energetice sunt utilizate în alte scopuri decât în 

calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire;  

In acest sens. prin Normele de aplicare ale Codului Fiscal, la Titlu VIII, Capitol 1, Sectiunea 13, punctul 59 se stabileste ca:

Alin (1): pentru a fi exceptate de la regimul de accizare, produsele energetice, trebuie sa fie insotite de DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE data de cumparator ca nu utilizeaza produsele 

din factura/aviz, in scop de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire

 Prin Codul Fiscal, Art 355 (6) se prevede ca “pe lângă produsele energetice prevăzute la art .355 alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru 

motor sau ca aditiv ori pentru a creşte volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent”

Nivelul accizei:

“Pentru produsele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 355 alin. (4), (6) şi (7) din Codul fiscal, pentru care operatorul economic nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (3), se 

datorează accize după cum urmează:  

Prin Normele de aplicare la TITLUL VIII Accize şi alte taxe speciale - CAPITOLUL I Regimul accizelor armonizate - SECŢIUNEA a 6-a Produse energetice - SUBSECŢIUNEA 1 Produse energetice 

– pct. 14, alin (5) se staileste ca:

   a) la nivelul prevăzut pentru benzina fără plumb, în cazul combustibilului pentru motor şi al aditivilor;  

   b) la nivelul prevăzut pentru motorină, în cazul combustibilului pentru încălzire.

nu este cazul

act:767752 82438302

