NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele
decât gazele naturale,
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare
unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru
impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
În acest context, se adoptă norme metodologice privitoare, în principal, la:
 contribuabilii care sunt obligaţi la plata impozitului asupra veniturilor din exploatarea resurselor
naturale;
 clarificarea aspectelor legate de baza de impozitare.
1. Descrierea situaţiei actuale

2. Schimbări preconizate

Nu este cazul
Principalele aspecte reglementate prin normele metodologice vizează:
 Stabilirea contribuabililor care datorează impozitul asupra
veniturilor din exploatarea resurselor naturale, în sensul că sunt
acei operatori economici care, în baza licenţei/autorizaţiei de
exploatare, desfăşoară în principal sau secundar, cel puţin una din
activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1
alin. (2) din ordonanţă;
 Clarificarea bazei impozabile în cazul operatorilor economici care
folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru
obţinerea altor produse (ex:produse energetice) şi al căror preţ este
cotat la bursă, în sensul că datorează impozit pentru partea din
venitul rezultat din comercializarea produselor finite,
corespunzătoare valorii materiilor prime determinate pe baza
preţurilor de referinţă stabilite de autoritatea competentă în raport
de cotaţiile internaţionale ale acestor resurse naturale;
 Clarificarea bazei impozabile în cazul operatorilor economici care
folosesc resursele naturale extrase pentru nevoile proprii, fiind
utilizate ca materie primă pentru obţinerea altor produse (ex:
cărămidă, ţiglă, BCA, mixturi asfaltice, betoane, etc) şi al căror
preţ nu este cotat la bursă, în sensul că aceştia datorează impozit
pentru partea din venitul rezultat din comercializarea produselor





finite, corespunzătoare valorii contabile a resurselor naturale
utilizate pentru obţinerea produselor finite astfel comercializate,
valoare în care sunt incluse şi toate taxele plătite pentru exploatare;
Clarificarea bazei impozabile în cazul operatorilor economici
persoane fizice, în sensul că aceşti operatori vor lua în considerare
veniturile înregistrate în contabilitatea în partidă simplă potrivit
reglementărilor contabile;
Clarificarea aspectelor legate de produsele rezultate din activitatea
de exploatare a resurselor naturale care sunt atât produse livrate ca
atare sau cele rezultate în urma unui proces de prelucrare/preparare
pentru a fi utilizate ca produs finit sau ca materie primă la
fabricarea unui alt produs.

Nu este cazul.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul.

11 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor Nu este cazul.
de stat
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
3. Impactul social

Nu este cazul.

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mil. lei Indicatori
Anul curent
Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
1
2
3
4
5
6
7
1)
Modificări
ale
veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii) accize
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) contribuţii de
asigurări
2)
Modificări
ale
cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din
acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3) Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4) Propuneri pentru
acoperirea
creşterii
cheltuielilor bugetare
5) Propuneri pentru a
compensa
reducerea
veniturilor bugetare
6) Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor bugetare
7) Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

2) Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5) Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.
Nu este cazul.
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a
proiectului de act normativ au fost
1) Informaţii privind procesul de consultare cu
îndeplinite procedurile prevăzute de
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
alte organisme implicate
decizională,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea
acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3) Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ
are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de Nu este cazul.
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Nu este cazul.
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5) Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

Proiectul de act normativ se avizează de
către Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ a fost
publicat
pe
site-ul
Ministerului
1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea Finanţelor Publice şi dezbătut în cadrul
Comisiei de Dialog Social la care
elaborării proiectului de act normativ
participă reprezentanţi ai organismelor
interesate.
2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în urma implementarii
Nu este cazul.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul
3) Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act
normativ de către autorităţile administraţiei publice
Nu este cazul
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul
2) Alte informaţii
Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor
măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale,
pe care îl supunem spre aprobare.
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