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Precizări privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe 

propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la 
art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2

 
 

I.CINE ARE OBLIGAȚIA 
Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 

conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din 
Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică/gaze naturale şi care 
deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electric
traderului de energie electrică sau orice licenţă care permite comercializarea de energie 
electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 
respectiv o licenţă valabilă de furnizare de gaze 
traderului de gaze naturale, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, a căror activitate principală în ceea ce priveşte cumpărările de 
energie electrică/gaze naturale o reprezintă re
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 
deţinut licenţa de furnizare, în situaţia persoanelor impozabile care au obţinut licenţa în 
luna decembrie. 

 
II. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se depune anual, la organul fiscal competent, până la data de 10 

decembrie sau în perioada 1 
care persoana impozabilă obţine în luna decembrie licenţa de furnizare a energiei 
electrice, o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licenţă 
care permite comercializarea de energie electrică, respectiv o licenţă de furnizare de 
gaze naturale sau o licenţă pentru activitatea traderului de gaze naturale.

Atenție! 
Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, 

potrivit dispoziţiilor art. 336
sancţionează potrivit prevederilor art. 336 alin. (2) lit. d) din acelaşi act 
amendă de la 1.000 lei la 5.
contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte 
persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Important! 
 Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică/gaze naturale 

efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia, în situaţia în 
care energia electrică/cantitatea de gaze naturale a fost achiziţionată în peri
ianuarie - noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obţin 
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ȚIA COMPLETĂRII FORMULARULUI 
e completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din 
Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică/gaze naturale şi care 
deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, o licenţă pentru activitatea 
traderului de energie electrică sau orice licenţă 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 Energiei, 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 

. Depunerea declaraţiei 
Declaraţia se depune anual, la organul fiscal competent, până la data de 10 

au în perioada 1 - 20 ianuarie a anului calendaristic următor, în situaţia în 
care persoana impozabilă obţine în luna decembrie licenţa de furnizare a energiei 
electrice, o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licenţă 

ermite comercializarea de energie electrică, respectiv o licenţă de furnizare de 
gaze naturale sau o licenţă pentru activitatea traderului de gaze naturale.

Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, 
art. 336 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscal şi se 

sancţionează potrivit prevederilor art. 336 alin. (2) lit. d) din acelaşi act 
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria 

și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte 
și pentru persoanele fizice. 

Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică/gaze naturale 
efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia, în situaţia în 
care energia electrică/cantitatea de gaze naturale a fost achiziţionată în peri

noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obţin 
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art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 

e completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din 
Codul fiscal, către care se efectuează livrarea de energie electrică/gaze naturale şi care 

e, o licenţă pentru activitatea 
traderului de energie electrică sau orice licenţă care permite comercializarea de energie 
electrică, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 

naturale sau o licenţă pentru activitatea 
traderului de gaze naturale, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, a căror activitate principală în ceea ce priveşte cumpărările de 

vânzarea 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 

oada din luna decembrie în care a 
deţinut licenţa de furnizare, în situaţia persoanelor impozabile care au obţinut licenţa în 

Declaraţia se depune anual, la organul fiscal competent, până la data de 10 
20 ianuarie a anului calendaristic următor, în situaţia în 

care persoana impozabilă obţine în luna decembrie licenţa de furnizare a energiei 
electrice, o licenţă pentru activitatea traderului de energie electrică sau orice licenţă 

ermite comercializarea de energie electrică, respectiv o licenţă de furnizare de 
gaze naturale sau o licenţă pentru activitatea traderului de gaze naturale. 

Depunerea declaraţiei peste termenul legal de depunere constituie contravenţie, 
alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscal şi se 

sancţionează potrivit prevederilor art. 336 alin. (2) lit. d) din acelaşi act normativ cu 
000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria 

și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte 

Declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică/gaze naturale 
efectuate în anul calendaristic următor celui în care se depune declaraţia, în situaţia în 
care energia electrică/cantitatea de gaze naturale a fost achiziţionată în perioada 

noiembrie a anului calendaristic. Pentru persoanele impozabile care obţin 



licenţa de furnizare a energiei electrice, licenţa pentru activitatea traderului de energie 
electrică sau orice licenţă care permite comercializarea de energie electrică, respectiv o 
licenţă de furnizare de gaze naturale sau o licenţă pentru activitatea traderului de gaze 
naturale în perioada 1 - 31 decembrie, declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de 
energie electrică/gaze naturale efectuate în anul următor celui în care se obţine licenţa. 

În cazul în care formularul (089) vizează perioade anterioare anului depunerii, se 
depune câte o declaraţie pentru fiecare an anterior în care s-ar fi aplicat taxarea inversă 
pentru operaţiunile efectuate în condiţiile prevăzute de art. 331 alin. (2) lit. e) sau art. 
331 alin. (2) lit. l) din Codul fiscal, dacă declaraţia pe propria răspundere ar fi fost depusă 
în termen. 

Pentru persoanele impozabile care depun declaraţia cu întârziere, dar în anul 
pentru care aceasta este valabilă şi care declară că în anul anterior, în perioada ianuarie - 
noiembrie sau, după caz, în perioada din luna decembrie în care au deţinut licenţa, au 
avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada 
respectivă, declaraţia este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate 
în anul în care se depune declaraţia. 
  Pentru persoanele impozabile care depun declaraţia cu întârziere, pentru perioade 
anterioare anului depunerii şi care declară că în anul anterior celui pentru care se depune 
această declaraţie, în perioada ianuarie - noiembrie sau, după caz, în perioada din luna 
decembrie în care au deţinut licenţa, au avut un consum propriu de maximum 1% din 
energia electrică cumpărată în perioada respectivă, declaraţia este valabilă pentru toate 
achiziţiile de energie electrică efectuate în anul pentru care se depune declaraţia. 
 

III. MODALITATEA DE DEPUNERE 
Formularul se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit şi poate fi 

descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa 
www.anaf.ro. 

Important! 
Informaţiile cuprinse în Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe 

propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 
2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Servicii Online/Lista persoanelor impozabile 
care au depus D089 pe propria răspundere - Energie electric/ Gaze naturale. 
 

IV.BAZĂ LEGALĂ - O.P.A.N.A.F. nr. 1252/09.08.2021 privind aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 
din Codul fiscal" publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/16.08.2021 . 
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