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OpANAF nr. 1797 din 2022 privind modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
179 „Declaraţie privind compensaţia la carburanţi“. Monitorul oficial
nr. 1000 din 14.10.2022
Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină
şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2022 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru
susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru
modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru
instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de
bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi avizul conform al Ministerului
Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 743.152 din data de
11.10.2022,
preşedintele
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179
„Declaraţie privind compensaţia la carburanţi“, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 754 din 27 iulie 2022, se modifică după cum
urmează:

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența

www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descărcat
prin abonament Alerta Fiscală / Revista Prietenii Contabilității / Revista Prietenii Fiscalității

La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului 179
«Declaraţie privind compensaţia la carburanţi»“, primul paragraf al
capitolului I „Depunerea declaraţiei“ se modifică şi va avea următorul
cuprins:

1.

Declaraţia privind compensaţia la carburanţi se completează şi se depune
de către operatorii economici care comercializează benzină şi motorină
către clienţi finali - persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii
economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau
staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare, care
acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul
de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de
reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea
Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri
cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare.
La anexa nr. 3 „Caracteristici de editare, modul de difuzare, utilizare şi
păstrare a formularului“, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

2.

Se utilizează la declararea compensaţiei la carburanţi de către
operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţi
finali - persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici
autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de
distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare, care acordă o
reducere de preţ la preţul de vânzare şi beneficiază de la bugetul de stat
de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 106/2022, cu modificările şi completările
ulterioare.
4.
Se completează şi se depune de către operatorii economici care
comercializează benzină şi motorină către clienţi finali - persoane fizice şi
juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează
carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu
sau pentru revânzare, care acordă o reducere de preţ la preţul de vânzare
şi beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii
acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022, cu
modificările şi completările ulterioare.
3.
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Articolul II
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia
generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală
de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Lucian-Ovidiu Heiuş
Bucureşti,
12 octombrie 2022.
Nr. 1.797.

