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ParJamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. I (1) Prin excep^ie de la articolul 291 alin. (1) §i (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile completarile ulterioare, pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 30.04.2022, asupra
bazei de impozitare pentru livrarea de energie electrica fiimizata consumatorilor finali si livrarea de gaze 
naturale fumizate consumatorilor finali se aplica cota redusa de taxa pe valoare adaugata de 5%.

(2) Pentiu energia electrica si gazele naturale livrate in perioada cuprinsa inti'e 01.11.2021 si 30.04.2022, 
fumizorii de energie electrica §i gaze naturale fumizate consumatorilor finali au obligafia sa emita facturi 
catre to|i consumatorii finali aplicSnd prevederile alin. (1).

Art. II - Incepand cu data de 01.11.2021, Articolul 358 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 
abroga.

Art. Ill (1) Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 §i 30.04.2022, contribuabilii care datoreaza impozit 
pe profit trimestrial §i care inregistreaza cheltuieli cu consumul de energie electrica sau gaze naturale scad 
50% din cheltuielile suplimentare generate de cresterea de preturi raportata la indicele preturilor de 
consum la energie electrica §i gaze naturale, dupa caz, din luna iulie 2021, pnand cont de cantita^ile 
consumate, din impozitul pe profit datorat pentm trimestml in care au fost efectuate.

(2) Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 ?i 30.04.2022, contribuabilii care aplica sistemul anual de 
declarare §i plata a impozitului pe profit |i care inregistreaza cheltuieli cu consumul de energie electrica 
sau gaze naturale scad 50% din cheltuielile suplimentare generate de cre§terea de preturi raportata la 
indicele prepjrilor de consum la energie electrica §i gaze naturale, dupa caz, din luna iulie 2021, finand 
cont de cantitatile consumate, din impozitul pe profit anual.



(3) Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit potrivit prevederilor alm(l) §i (2) se reporteaza in 
urmatorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de declarare plata. Recuperarea acestor sume se va efectua 
in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. 
Cheltuielile scazute astfel din impozitul datorat nu sunt deductibile.

(4) In sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe profit din care se scad cheltuielile menlionate la 
alin (1) ^i (2) reprezinta impozitul pe profit dupa scaderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit 
scutit sau redus, sumelor reprezentand sponsorizare §i/sau mecenat, burse private, in limita prevazuta de 
lege, costului de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si a bonificatiei prevazute.de 
Ordonanfa de Urgen|a nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a 
menlinerii/cre§terii capitalurilor proprii, precum §i pentru completarea unor acte normative.

(5) Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 §i 30.04.2022, microintreprinderile scad 50% din 
cheltuielile suplimentare cu consumul de energie electrica sau gaze naturale generate de cre^terea de 
preturi raportata la indicele pre^lor de consum la energie electrica ^i gaze naturale, dupa caz, din luna 
iulie 2021, tinand cont de cantitafile consumate, din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in 
trimestrul In care au fost inregistrate, in limita impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat 
pentru trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt scSzute din impozitul datorat pe veniturile 
microintreprinderilor se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre 
consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se 
efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in acelea§i conditii, la fiecare termen de plata a 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

(6) In sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor din care se scad 
cheltuielile mentionate la alin (5) reprezinta impozitul pe veniturile microintreprinderilor determinat dupa 
scaderea sumelor prevazute la art. 56, alin. (l"^!) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(7) Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 §i 30.04.2022 contribuabilii care intra sub incidenja 
prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor aclivitap, cu completarile ulterioare, scad 
50% din cheltuielile suplimentare cu consumul de energie electrica sau gaze naturale generate de 
cresterea de preturi raportata la indicele prepirilor de consum la energie electrica si gaze naturale, dupa 
caz, din luna iulie 2021, ^inand cont de cantita^ile consumate, din impozitul datorat semestrial. In cazul in 
care valoarea reducerii este mai mare decat impozitul datorat in semestrele respective, diferenfa care nu a 
fost scazuta se reporteaza pe urmatoarele 14 semestre.

(8) in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit sau care datoreaza impozitul 
specific unor activitati, sau care i^i schimba cota de impozitare, in cazul contribuabililor care ies de sub 
incidenta prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile 
ulterioare, precum §i in cazul platitorilor de impozit pe profit care devin raicrointreprinderi sau care 
datoreaza impozitul specific unor activitati, sumele reportate potrivit alin. (3), (5) §i (7) se deduc in 
termenele menponate la alin. (3), (5) §i (7).

(9) Sumele reprezentand 50% din cheltuielile suplimentare generate de cre§terea de preturi, definite 
conform alin. (1), (2), (5) si (7), care depasesc impozitul datorat, se scad, in ordine, din impozitul pe 
salarii repnut de contribuabil pentru angajap, din taxa pe valoare adaugata datorata sau din accizele 
datorate, pe baza unei declaratii de regularizare.



•c

(10) Modelul modalitatea de depunere gestionare a declara^iei prevazute la alin. (9) se aproba prin 
ordin al pre^edintelui Agentiei Nalionale de Administrare Fiscala.

Art, IV in vederea aplicarii prevederilor art. I, II §i III, Ministerul Finanlelor emite norme de aplicare m 
termen de maxim 15 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. V - Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 si 30.04.2022, energia electrica facturata 
consumatorilor finali casnici este exceptata de la obligapa de achizilie de certificate verzi prevazuta de 
art. 8 alin. (1) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 
2010, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. VI - (1) Pentru perioada cuprinsa intre 01.11.2021 ?i 30.04.2022, guvemul va aloca bugetelor 
centralelor electrice de cogenerare (termoficare) o suma suplimentara de 50% din cre^terea cheltuielilor 
cu achizipa de gaze naturale raportata la indicele prepirilor de consum la gaze naturale din luna iulie 
2021.

(2) In vederea aplic^i prevederilor alin. (1) guvemul va emite o hotarare de guvemin termen de 15 zile 
de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
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