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LEGE 

pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie 

electrică și gaze naturale 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Art. I  (1) Prin excepție de la articolul 291 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, asupra 

bazei de impozitare  pentru livrarea de energie electrică furnizată consumatorilor finali și livrarea de gaze 

naturale furnizate consumatorilor finali se aplică cota redusă de taxă pe valoare adăugată de 5%. 

(2) Pentru energia electrică și gazele naturale livrate în perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, 
furnizorii de energie electrică și gaze naturale furnizate consumatorilor finali au obligația să emită facturi 

către toți consumatorii finali aplicând prevederile alin. (1). 

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

abrogă. 

Art. III (1) Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, contribuabilii care datorează impozit 

pe profit trimestrial și care înregistrează cheltuieli cu consumul de energie electrică sau gaze naturale scad 
50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri raportată la indicele prețurilor de consum 

la energie electrică și gaze naturale, după caz, din luna iulie 2021, ținând cont de cantitățile consumate, din 

impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost efectuate. 

(2) Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, contribuabilii care aplică sistemul anual de 
declarare și plată a impozitului pe profit și care înregistrează cheltuieli cu consumul de energie electrică sau 

gaze naturale scad 50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri raportată la indicele 

prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale, după caz, din luna iulie 2021, ținând cont de 

cantitățile consumate, din impozitul pe profit anual. 

(3) Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor alin(1) și (2)  se reportează în 

următorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de declarare și plată. Recuperarea acestor sume se va efectua 



în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 

Cheltuielile scăzute astfel din impozitul datorat nu sunt deductibile. 

(4) În sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe profit din care se scad cheltuielile menționate la 

alin (1) și (2) reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit 

scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de 
lege, costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale și a bonificației prevăzute de Ordonanța 

de Urgență nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a 

menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. 

(5) Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, microîntreprinderile scad 50% din cheltuielile 

suplimentare cu consumul de energie electrică sau gaze naturale generate de creșterea de prețuri raportată 

la indicele prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale, după caz, din luna iulie 2021, ținând 
cont de cantitățile consumate,  din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost 

înregistrate, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. 

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în 

trimestrele  următoare,  pe  o  perioadă  de  28  de  trimestre  consecutive. Scăderea acestor sume din 
impozitul  pe  veniturile  microîntreprinderilor datorat  se  efectuează  în  ordinea  înregistrării acestora,  în  

aceleași condiții,  la fiecare  termen  de  plată  a  impozitului  pe  veniturile microîntreprinderilor. 

(6) În sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor din care se scad 
cheltuielile menționate la alin (5) reprezintă impozitul pe veniturile microîntreprinderilor determinat după 

scăderea sumelor prevăzute la art. 56, alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

(7) Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022 contribuabilii care intră sub incidența 
prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, scad 

50% din cheltuielile suplimentare cu consumul de energie electrică sau gaze naturale generate de creșterea 

de prețuri raportată la indicele prețurilor de consum la energie electrică și gaze naturale, după caz, din luna 

iulie 2021, ținând cont de cantitățile consumate, din impozitul datorat semestrial. În cazul în care valoarea 
reducerii este mai mare decât impozitul datorat în semestrele respective, diferența care nu a fost scăzută se 

reportează pe următoarele 14 semestre. 

(8) În cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit sau care datorează impozitul 
specific unor activități, sau care își schimbă cota de impozitare, în cazul contribuabililor care ies de sub 

incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările 

ulterioare, precum și în cazul plătitorilor de impozit pe profit care devin microîntreprinderi sau care 

datorează impozitul specific unor activități, sumele reportate potrivit alin. (3), (5) și (7) se deduc în 

termenele menționate la alin. (3), (5) și (7). 

(9) Sumele reprezentând 50% din cheltuielile suplimentare generate de creșterea de prețuri, definite 

conform alin. (1), (2), (5) și (7), care depășesc impozitul datorat, se scad, în ordine, din impozitul pe salarii 
reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoare adăugată datorată sau din accizele datorate, pe 

baza unei declarații de regularizare. 

(10) Modelul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației prevăzute la alin. (9) se aprobă prin 

ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Art. IV În vederea aplicării prevederilor art. I, II și III,  Ministerul Finanțelor emite norme de aplicare în 

termen de maxim 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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Art. V – Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, energia electrică facturată consumatorilor 
finali casnici este exceptată de la obligația de achiziție de certificate verzi prevăzută de art. 8 alin. (1) din 

Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 
Art. VI – (1) Pentru perioada cuprinsă între 01.11.2021 și 30.04.2022, guvernul va aloca bugetelor 

centralelor electrice de cogenerare (termoficare) o sumă suplimentară de 50% din creșterea cheltuielilor cu 

achiziția de gaze naturale raportată la indicele prețurilor de consum la gaze naturale din luna iulie 2021. 

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) guvernul va emite o hotărâre de guvern în termen de 15 zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
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