
130 DECONT
PRIVIND IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL ŞI LA GAZELE 

NATURALE DIN PRODUCŢIA INTERNĂ   

                                                                 Anul  ðððð

DATELE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

Cod de 
identificare  fiscală:

Denumire
Judeţ

Strada
Cod
poştal

Localitate

Număr

Sector

Bloc Scara Ap.

Tel. Fax E-mail

Denumirea produsului sau a 
grupei de produse

Cantitate U.M. Impozit datorat
(lei)

1. Ţiţei tona
2. Gaze naturale 1000 m3

Sub sancţiunile aplicate faptei de  fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete. 
Prezentul decont reprezinta titlu de creanţă.

Nume, prenume _________________________________

 Funcţia  _______________________________________

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare.......................................................
                       
Data.............................

Cod 14.13.01.05

Semnătura şi ştampila

   Declaraţie rectificativă       __
Se completează cu  X 
 numai în cazul declaraţiilor rectificative
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE 
a formularului 

130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia 
internă", cod 14.13.01.05 

     
Se completează şi se depune anual, de către plătitorii de impozit la ţiţeiul şi la 
gazele naturale din producţia internă, până la data de 30 aprilie a anului următor 
celui de raportare. 
    Decontul privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă 
se depune în format electronic la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială 
plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau acesta este luat în evidenţa fiscală, după 
caz. 
    Formularul se editează în două exemplare: 
    - un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; 
    - un exemplar se păstrează de către plătitorul de impozit. 
    În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare. 
    Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se datorează 
pentru cantităţile livrate. 
    În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ 
se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special 
prevăzut în acest scop. 
 
    Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru 
completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de 
către unităţile fiscale teritoriale. 
    Se utilizează la: declararea impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din 
producţia internă. 
    Se întocmeşte de: toţi plătitorii de impozit la ţiţeiul şi la gazele naturale din 
producţia internă, cărora le revine această obligaţie de plată. 
    Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent; 
             - în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate 
potrivit legii: 
                 - un exemplar însoţeşte discheta depusă la organul fiscal; 
                 - un exemplar se păstrează la plătitorul de impozit la ţiţeiul şi la gazele 
naturale din producţia internă. 
    Se arhivează la organul fiscal: 
    - formatul electronic, în arhiva de documente electronice; 
    - formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de impozit la ţiţeiul şi la gazele 
naturale din producţia internă. 
 

 


