GUVERNUL ROMÂNIEI

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

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.7/2013 privind
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
DANIEL CHIŢOIU
MINISTRUL ECONOMIEI
Varujan VOSGANIAN
PREŞEDINTELE AGENŢIEI
NAŢIONALE PENTRU RESURSE
MINERALE
Gheorghe DUŢU
Avizăm favorabil
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Mona Maria PIVNICERU

1

ANEXA 1
NORME 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
1. Impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării
preţurilor din sectorul gazelor naturale se datorează de operatorii economici care
desfăşoară activităţi de extracţie şi vânzare 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. Fiecare operator economic
trebuie să desfăşoare cumulativ cele două activităţi, respectiv extracţia gazelor
naturale şi comercializarea acestora.

2. Cota de impozit de 60%, prevăzută de ordonanţă, se aplică asupra veniturilor
suplimentare obţinute de operatorii economici menţionaţi la pct.1, din vânzarea
gazelor naturale, ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor
naturale, din care se deduc redevenţele aferente acestor venituri suplimentare,
precum şi investiţiile în segmentul upstream din domeniul gazelor naturale.

3. 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
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producţiei de gaze naturale realizate în aceleaşi trimestre, utilizată pentru
calculul redevenţei petroliere.
4. Investiţiile în segmentul upstream reprezintă investiţii de explorare, dezvoltare şi
extindere a zăcămintelor existente, explorarea şi dezvoltarea de noi zone de
producţie, inclusiv instalaţii de suprafaţă, staţii de uscare, staţii de comprimare,
conducte colectoare, căi de acces care aparţin segmentului upstream.

5. Formula de determinare a venitului suplimentar prevăzută în Anexa ordonanţei
va 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 noncasnici), respectiv 45,71 lei/MWh, care este echivalentul preţului producţiei
interne de 495 lei/1000 m3, transformat în unităţi de energie 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.

6. Operatorii economici menţionaţi la pct. 1 vor transmite la SNTGN Transgaz SA
Mediaş - Dispeceratul Naţional de gaze naturale, până la data de

5 a lunii

următoare livrării, raportări lunare privind cantităţile de gaze naturale vândute
din producţie proprie internă curentă şi/sau înmagazinată, urmând ca acesta să
confirme lunar, până la data de 20 a lunii următoare livrării, cantitatea vândută
pentru fiecare operator economic, defalcată pe tipuri de consumatori (casnici şi
non-casnici).
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7. .Exemplu de calcul privind deducerea valorii investiţiilor din venitul suplimentar:
Un operator economic care desfăşoară atât activitate de extracţie şi cât şi comercializare a gazelor naturale, prezintă pentru
anul 2013, următoarele date financiare:
- valoarea totală a investiţiilor 23.000 lei;
- investiţie realizată în 6 luni (aprilie – septembrie 2013);
- după punerea în funcţiune (în luna octombrie) investiţia urmează a fi amortizată în următorii 4 ani. Valoarea lunară a
amortizării este de 479 lei (23.000/4*12)
lei
Luna

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Valoarea
investiţiilor
(Vi)
Venitul
suplimentar
(Vs)
Valoarea
maximă a
deducerii
(VS*30%)
Valoarea
investiţiilor ce
poate fi
dedusă lunar
din venitul
suplimentar

1000

3000

1.000

4.000

4.000

10.000

Octombrie
(punere în
functiune)

Noiembrie

Decembrie

-

-

-

Ianuarie

-

5.000

8.000

10.000

12.000

15.000

20.000

22.000

24.000

26.000

29.000

1.500

2.400

3.000

3.600

4.500

6.000

6.600

7.200

7.800

8.700

1000

2400

1.600
(1000 +
600 val
inv.
reportate

3.600

4.400
(4000 +
400 val
inv.
report.)

6.000

4.000
(val. inv.
din luna
precedentă
reportată)

-

-

-

*valorea investiţiilor de modernizare va fi dedusă lunar, dar nu mai mult de 30% din venitul suplimentar al lunii.
Exemplu: Pentru luna mai, valoarea investiţiei ce poate fi scăzută din venitul suplimentar este de 8.000*30% =2.400 lei, diferenţa de
600 lei urmează să fie reportată în lunile următoare;
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