
ANEXA 4 
 
Date de identificare                                                                        

Nume societate:  ____________________                                                                     
 
CUI:  ____________________ 
 
În atenția: OMV PETROM SA 
 
 
 

Declarație pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale 
 
 
Vă aducem la cunoștință faptul că gazele naturale achiziționate de la OMV Petrom SA în luna _____________ / an _______,  
au fost consumate de către societatea noastră în următoarele scopuri: 

Gaze naturale 

Cantitate consumată (MWh) 

Loc de 
Consum 1 

Loc de 
Consum 2 

Loc de 
Consum 3 

Total 
consum 

1. Utilizat drept combustibil pentru motor         

2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire         

  1. în scop comercial         

  2. în scop necomercial         

3. 

Utilizate în alte scopuri. Descriere: 

      

  

______________________________________________ 

 

4. 
Exceptat de la plata accizei deoarece gazul a fost 
utilizat în conformitate cu scopul prevăzut în Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal  

      
  

  art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. b)          

  art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. c)          

  art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. e)         

5. 
Scutit de la plata accizei conform art. 399 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal 

      
  

  art. 399 alin. (1) lit. c)         

  art. 399 alin. (1) lit. d)         

  art. 399 alin. (1) lit. e)         

  art. 399 alin. (1) lit. f)         

  art. 399 alin. (1) lit. g)         

  art. 399 alin. (1) lit. h)         

  art. 399 alin. (1) lit. k)         

6. 
Alte Scutiri/Excepții:  
[a se preciza explicit articolul și litera din Codul Fiscal] 

      
  

  art. _____ alin. _____ pct. _____ lit. _____         

  art. _____ alin. _____ pct. _____ lit. _____         

Total consum         

 

Precizăm faptul că, pentru cantitățile de gaze naturale consumate pentru care se solicită exceptarea de la plata accizei, a fost 

depusă Notificarea la Autoritățile Vamale Teritoriale competente sub nr. _________________ din data de_________________, 

conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

În cazul în care produsele livrate de OMV Petrom SA nu au fost utilizate strict în scopul declarat ori există vreun impediment în 

legătură cu Notificarea, prin prezenta, ne obligăm sa achităm OMV Petrom SA accizele și TVA aferente care s-ar datora, împreună 

cu dobânzile, majorările și penalitățile de întârziere și nedeclarare, ori alte obligații fiscale datorate conform legislației în vigoare. De 

asemenea, ne obligăm să îndeplinim orice alte obligații instituite de prevederile fiscale în sarcina consumatorilor de produse 

energetice în vederea beneficierii de scutire / exceptare de la plata accizei.   

 
Prezenta DECLARAŢIE constituie documentul pe baza căruia OMV Petrom SA urmează să calculeze valoarea accizelor aferente 
pentru gazele naturale vândute către societatea noastră în luna pentru care s-a dat această declarație. Accizele se vor calcula 
pentru cantitățile de mai sus funcție de utilizarea declarată și valorile aferente ale accizelor prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. 
 

Nume  ________________________   Nume   ________________________  
 
Funcția  ________________________   Funcția  ________________________ 
 
Semnătura ________________________   Semnătura ________________________ 
 


