NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor 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.7/2013 privind instituirea impozitului asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.
În acest context, se adoptă norme metodologice privitoare, în principal, la:
 contribuabilii care sunt obligaţi la plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 clarificarea aspectelor legate de baza de impozitare, respectiv determinarea venitului suplimentar şi a
redevenţelor .
1. Descrierea situaţiei actuale Nu este cazul

2. Schimbări preconizate

Principalele aspecte reglementate prin normele metodologice vizează:
 Stabilirea contribuabililor care datorează impozitul asupra
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale, în sensul că sunt acei
operatori economici care desfăşoară cumulativ activităţi de
extracţie şi activităţi de comercializare a gazelor naturale extrase
din România pe teritoriul naţional, în marea teritorială, în zona
contiguă şi/sau zona economică exclusivă a României din Marea
Neagră;
 Exemplificarea determinării bazei impozabile şi a mecanismului de
deducere a investiţiilor efectuate în perioada de referinţă precum şi
a reportării acestora în perioadele următoare;
 Clarificarea valorii redevenţelor aferente venitului suplimentar ce
urmează a fi scăzută în vederea determinării bazei impozabile
lunare, în sensul că valoarea redevenţelor aferente venitului
suplimentar ce urmează a fi scăzută în vederea determinării bazei
impozabile lunare, în primele două luni ale trimestrului, se
calculează pe baza procentului mediu al redevenţei petroliere
datorate pentru producţia de gaze naturale aferente trimestrului
anterior perioadei de referinţă pentru care se calculează impozitul,
iar în a treia lună a trimestrului pe baza procentului mediu al
redevenţei petroliere datorate în trimestrul curent. Regularizarea
valorii redevenţelor se va face în ultima lună din trimestru pe baza
procentului mediu de redevenţă aferent trimestrului curent, fiind
incluse în calculul bazei impozabile aferente acestei luni. Procentul
mediu se calculează ca raport între valoarea totală a redevenţei
datorate pentru producţia de gaze naturale în trimestrul anterior sau
curent, după caz şi valoarea totală a producţiei de gaze naturale
realizate în aceleaşi trimestre, utilizată pentru calculul redevenţei






petroliere.
aceasta reprezintă valoarea medie a redevenţelor din trimestrul
anterior, iar regularizarea se va face trimestrial în funcţie de
redevenţa efectiv datorată;
Clarificarea aspectelor legate de determinarea venitului
suplimentar, în sensul că se vor lua în considerare cantităţile de
gaze naturale efectiv livrate pe tipuri de consumatori (casnici şi
non-casnici) şi diferenţa între preţul reglementat al gazelor naturale
din producţia internă proprie destinată acestor consumatori, stabilit
prin Hotărârea a Guvernului nr.22/2013, şi preţul de achiziţie a
gazelor naturale din producţia internă proprie pentru consumatori
(casnici şi non-casnici) stabilit în anul 2012, respectiv 495 lei/1000
m3. Preţul producţiei interne de 495 lei/1000m3 transformat în
unităţi de energie este echivalentul preţului de 45,71 lei/MWh,
valoare stabilită în conformitate cu „Metodologia pentru trecerea
de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice
la facturarea în unităţi de energie”, aprobată prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 56/2008.
Clarificarea aspectelor legate de veniturile pentru care se datorează
impozitul, în sensul că se datorează pentru veniturile obţinute,
începând cu data de 1 februarie 2013;

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)
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
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.

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.7/2013 privind instituirea impozitului
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul
gazelor naturale, pe care îl supunem spre aprobare.
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
DANIEL CHIŢOIU
MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET
Liviu VOINEA
MINISTRUL ECONOMIEI
Varujan VOSGANIAN
PREŞEDINTELE AGENŢIEI
NAŢIONALE PENTRU RESURSE
MINERALE
Gheorghe DUŢU
Avizăm favorabil
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Mona Maria PIVNICERU
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DANIEL CHIŢOIU

