
 

 Anexa nr.3 

 
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare  

şi de păstrare a formularului 

 

 
 1. Denumire: „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei 

prevăzute la art. 331 alin. (2) lit.e)  pct.2 și/sau art. 331 alin. (2) lit.l) pct.2  din Codul 

fiscal”  

 2. Cod MFP:  14.13.01.02/89, 

 3. Format: A4/t1 

 4. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și 

editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă 

asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 5. Se utilizează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform 

art. 316 din Codul fiscal, stabilite în  România conform art.266 alin.(2) din Codul fiscal, cu 

modificările și completarile ulterioare, către care se efectuează livrarea de energie 

electrică/de gaze naturale, şi care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, o 

licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licență care permite 

comercializarea de energie electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei, respectiv o licenţă valabilă de furnizare de gaze naturale sau o licenţă 

pentru activitatea traderului de gaze naturale, eliberată de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energie, a căror activitate principală, în ceea ce priveşte 

cumpărările de energie electrică/gaze naturale o reprezintă revânzarea acesteia/acestora, iar 

consumul propriu din energia cumpărată/cantitatea de gaze naturale cumpărate este 

neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică/cantitatea de gaze naturale 

cumpărate în perioada ianuarie – noiembrie, în perioada din luna decembrie în care a 

deţinut licenţa de furnizare, în situaţia persoanelor impozabile care au obţinut licenţa în 

luna decembrie. 

 6. Se întocmeşte de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz. 

 7. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent. 

8. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Termenul de 

arhivare se stabilește prin Norme interne de arhivare electronică, elaborate de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală.   

  

 

 

 

 

 

 


