
Către, 

  TULCEA GAZ S.A. 

 
Subscrisa ____________________________________,cu sediul în ______________________________ 
tel. _______________, fax. _______________, CUI/CIF ___________________, inregistrata la O.R.C. 
sub nr. ____________,  reprezentată legal prin _____________________________ inaintam următoarea 

 

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale 
 

Prin care vă aducem la cunoştinţă faptul că gazele naturale achiziţionate de la TULCEA GAZ S.A., pe 
perioada derulării contractului, pentru locul de consum situat in  ________________________________________, 
sunt utilizate de societatea/instituţia noastră în următoarele scopuri: 
 
Nr. 

crt. 

Gaz Natural * Semnătură/Ştampilă 

1. Utilizat drept combustibil pentru motor   
2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire   
 2.1 în scop comercial   
 2.2 în scop necomercial   
3, Utilizat în alte scopuri. Descriere:  

.......................................................................................... 
  

4. Exceptat de la plată accize deoarece gazul a fost utilizat în 

scopul prevăzut de Codul Fiscal de: 

  

 art 394 , alin (1) pct 2 lit a)   
 art 394 , alin (1) pct 2 lit b)   
 art 394 , alin (1) pct 2 lit e)   
5. Scutit de la plată accize conform art 399 din Codul Fiscal:   
 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/Excepţii:   
 art ………...alin……....Pct…….  Lit ……   
 art ………..alin……….Pct……..  Lit ……   

*Vă rugăm să bifaţi pe rândul corespunzător şi să aplicaţi semnătura şi ştampila. 

Precizăm faptul că pentru gazele naturale  pentru care se solicită: 
- exceptarea de la plata accizei, a fost înregistrată Notificarea la Autoritatea Vamală competentă sub nr. 

_____________________________, conform prevederilor pct. 72 din Normele Metodologice de aplicare a art.  394 
din Codul Fiscal-Legea 227/2015(notificare depusă în copie la prezenta declaraţie) 
- scutirea de la plata accizei, a fost înregistrată Notificarea la Autoritatea Vamală competentă sub nr. 

_____________________________, conform prevederilor pct. 96, 100 si 109 din Normele Metodologice de aplicare 
a art . 399 din Codul Fiscal Legea 227/2015(notificare depusă în copie la prezenta declaraţie)   

În cazul în care gazele naturale livrate de TULCEA GAZ S.A. nu au fost utilizate strict în scopul declarat ori 
există vreun impediment în legătură cu Notificările, prin prezenta, ne obligăm să achităm către TULCEA GAZ S.A. 
accizele şi TVA aferentă, care s-ar datora împreună cu majorările şi penalităţile de întârziere, ori alte obligaţii fiscale 
datorate conform legislaţiei în vigoare. 
      De asemenea, ne obligăm să îndeplinim orice alte obligaţii 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 TULCEA GAZ S.A. urmează să calculeze 
accizele aferente gazelor naturale vândute către societatea/instituţia noastră. Accizele se vor calcula în funcţie de 
utilizarea declarată şi în conformitate cu Anexa nr.1 la care face referire art. 342 din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal.  

În situaţia în care intervin modificări privind datele declarate, ne obligăm ca în termen de 5 zile lucrătoare să 
anunţăm TULCEA GAZ S.A., prin intocmirea unei noi declaraţii.  
 
Reprezentant legal,   
Numele şi prenumele ______________________________   
Functie _________________________________________ 
Semnătura / ştampila ______________________________      Data completarii: ____________________                                                            


