GUVERNUL ROMÂNIEI

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,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind
instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât
gazele naturale, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

1. În înţelesul prevederilor art.2 alin.(2) din ordonanţă şi ale punctului 1 din
prezentele norme, sunt asimilate licenţelor de exploatare şi permisele de
exploatare, emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pe termen de un
an şi pentru cantităţi determinate.

2. Cota de impozit de 0,5%, prevăzută de ordonanţă, se aplică asupra veniturilor
obţinute de operatorii economici din valorificarea produselor rezultate din
exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, inclusiv pentru
resursele exploatate înainte de 1 februarie 2013 şi comercializate după această
dată, venituri care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri.
Produsele rezultate din activitatea de exploatare a resurselor naturale sunt
produsele livrate ca atare sau în urma unui proces de prelucrare/preparare
pentru a fi utilizate ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt
produs.

Exemplu:
Un operator economic care desfăşoară ca activitate principală exploatarea resurselor
naturale, prezintă la sfârşitul lunii februarie 2013, următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea resurselor naturale = 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii

=

Venituri din subvenţii

=

5.000 lei
10.000

---------------------------------------------Total cifră de afaceri

1.015.000 lei
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Impozitul asupra veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor de exploatare a
resurselor naturale, altele decât gazele naturale:
(1.000.000) *0,5% = 5.000 lei
3. Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi în afara celor care intră sub
incidenţa acestei ordonanţe, sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa
contabilă distinctă pentru delimitarea veniturilor obţinute din exploatarea
resurselor naturale.

5. Operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime
pentru obţinerea altor produse (ex:produse energetice) şi al căror preţ este cotat
la bursă, 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.

6. În cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii
prime pentru obţinerea altor produse (ex:cărămidă, ţiglă, BCA, mixturi asfaltice,
betoane), şi al căror preţ nu este cotat la bursă, impozitul se datorează 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.

Exemplu:
Un agent economic care utilizează argilă şi nisip la fabricarea cărămizilor, vinde
produsul finit cu 100 lei/m3.
Din 100 lei valoarea de vânzare a unui m3 de cărămidă, 25 lei reprezintă valoarea
resurselor naturale extrase şi încorporate în cărămidă, respectiv argilă şi nisip,
corespunzătoare valorii contabile a acestora, în care sunt incluse toate taxele
plătite pentru exploatare.
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Baza de calcul a impozitului pe veniturile rezultate din exploatarea resurselor
naturale, pentru un m3 de cărămidă vândută este:
25 * 0,5% = 0,12 lei

7. În cazul operatorilor economici persoane fizice, acest impozit se datorează în
situaţia în care resursele naturale exploatate sunt şi comercializate. Pentru aceşti
operatori baza de calcul a impozitului pe veniturile rezultate din exploatarea
resurselor naturale, o reprezintă valoarea livrărilor înscrise în facturile sau alte
documente care atestă livrarea, emise în luna pentru care se determină impozitul.
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