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Începând cu data de 1 februarie 2013 prin OG nr. 5/2013, OG nr. 6/2013, OG nr. 7/2013, au fost reglementate trei noi impozite care
reprezint� venit la bugetul de stat �i se administreaz� de c�tre ANAF cf. OG 92/2003, se aplic� pân� la data de 31 decembrie 2015*

-  se calculeaz�, declar� în declara�ia 100* �i
pl�te�te lunar, pân� la data de 25 a lunii
urm�toare celei pentru care datoreaz�
impozitul.
   

Se datoreaz� de:                                                             
- operatorii economici, inclusiv filialele acestora �i/sau
operatorii economici apar�inând aceluia�i grup de
interes economic, care desf��oar� efectiv atât activit��i
de extrac�ie, cât �i activit��i de vânzare a gazelor
naturale extrase din România pe teritoriul na�ional, în
marea teritorial�, în zona contigu� �i/sau zona
economic� exclusiv� a României din Marea Neagr�, 
(Grupul de interes economic are în�elesul prev�zut de
art. 118 alin. (1) din Legea nr. 161/2003)
- operatorii economici care au licen�e de exploatare
a resurselor men�ionate la art. 1 alin. (2), dar a
c�ror activitate principal� nu corespunde acestor
coduri CAEN. Sunt asimilate licen�elor de
exploatare �i permisele de exploatare emise potrivit
legii.
Impozitul este de 60% din veniturile suplimentare,
conform anexei 1 al. OG 7/2013, din care se deduc

OG nr. 7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor
suplimentare ob�inute ca urmare a
dereglement�rii pre�urilor din
sectorul gazelor naturale

� impozitul asupra veniturilor
suplimentare ob�inute ca
urmare a dereglement�rii
pre�urilor din sectorul gazelor
naturale

- se declar� în declara�ia 100** pân� la data
de 25 a lunii urm�toare celei în care au fost
facturate serviciile de transport �i distribu�ie
energie electric� �i gaze naturale.
 -se calculeaz� �i pl�te�te lunar, pân� la data
de 25 a lunii urm�toare celei pentru care se
calculeaz� impozitul.

Se datoreaz� de:
- operatorii de transport de energie electric� �i gaze
naturale licen�ia�i de Autoritatea Na�ional� de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRDE)
- operatorii economici distribuitori de energie electric� �i
gaze naturale, licen�ia�i de ANRDE, titulari ai unor
contracte de concesiune încheiate cu Ministerul
Economiei �i Comer�ului sau cu autorit��i locale, care
aplic� prevederile art. 48 alin. (1) �i (2) �i ale art. 136
alin. (1), (2) �i (3) din Legea energiei electrice �i a
gazelor naturale nr. 123/2012.
Nivelul impozitului e prev�zut în anexa 1 al OG nr.
5/2013

OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor
m�suri speciale de impozitare a
activit��ilor cu caracter de monopol
natural din sectorul energiei electrice
�i al gazului natural       

� impozitul pe monopolul natural
din sectorul energiei electrice
�i al gazului natural

      DECLARARE �i PLAT�  IMPOZIT          EXPLICA�IIIMPOZIT     
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IMPORTANT! persoanele obligate la plata impozitelor de mai sus au obliga�ia actualiz�rii categoriilor de obliga�ii fiscale de declarare înscrise
în vectorul fiscal, prin completarea vectorului fiscal cu noile impozite.

*termenul ini�ial a fost de pân� la data de 31.12.2014, prin OUG nr. 80/2014 fiind prelungit pân� la data de 31.12.2015
** Prin Ordinul ANAF nr. 195/2013 au fost introduse în nomenclatorul obliga�iilor de plat� la bugetul de stat  care se declar� în Declara�ia 100
pozi�iile 62-64 cu cele 3 noi impozite

- se calculeaz�, declar� în declara�ia 100* �i
pl�te�te lunar, pân� la data de 25 a lunii
urm�toare celei pentru care datoreaz�
impozitul.

Se datoreaz� de:
- operatorii economici, inclusiv filialele acestora �i/sau
operatorii economici apar�inând aceluia�i grup de
interes economic, care desf��oar� activit��ile
man�ionate
 - operatorii economici care au licen�e de exploatare a
resurselor men�ionate dar a c�ror activitate principal�
nu corespunde acestor coduri CAEN.
 -  pentru activitatea de exploatare forestier�, impozitul
se datoreaz� de c�tre operatorii economici care
exploateaz� masa lemnoas� în baza unei autoriza�ii de
exploatare. 
Impozitul este de 0,5% �i se aplic� asupra veniturilor
ob�inute care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei
de afaceri potrivit reglement�rilor contabile conforme cu
directivele europene, respectiv veniturilor din activit��ile
principale pentru operatorii care aplic� reglement�rile
contabile conforme cu standardele interna�ionale de
raportare financiar�.

OG nr. 6/2013 privind instituirea
unor m�suri speciale pentru
impozitarea exploat�rii resurselor
naturale, altele decât gazele naturale
     

� impozitul pe veniturile din
activit��ile de exploatare a
resurselor naturale, altele
decât gazele naturale:                
 - exploatarea forestier� (cod
CAEN 0220),   - extrac�ia
c�rbunelui superior (cod CAEN
0510),                                             
-extrac�ia c�rbunelui inferior (cod
CAEN 0520),                                  
- extrac�ia petrolului brut (cod
CAEN 0610), -extrac�ia
minereurilor feroase (cod CAEN
0710),                                            
-extrac�ia minereurilor de uraniu �i
toriu (cod CAEN 0721),              
-extrac�ia altor minereuri metalifere
neferoase (cod CAEN 0729) �i        
                          -alte activit��i
extractive (cod CAEN 0811, 0812,
0891, 0892, 0893, 0899).

redeven�ele aferente acestor venituri, precum �i
investi�iile în segmentul upstream (investi�ii de
dezvoltare �i extindere a z�c�mintelor existente,
explorarea �i dezvoltarea de noi zone de produc�ie).

Material informativ actualizat la 27.01.2015
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