POZIȚIA ROPEPCA PRIVIND INSTITUIREA IMPOZITULUI
VENITURILOR SUPLIMENTARE OBȚINUTE CA URMARE
A DEREGLEMENTĂRII PREȚURILOR DIN SECTORUL
GAZELOR NATURALE
16 decembrie 2014

Asociaţia Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA)
a luat la cunoştinţă amendamentele introduse în Comisia pentru Industrii şi Servicii a
Camerei Deputaţilor la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale cu modificările și completările
ulterioare („Ordonanța”). În calitatea noastră de susţinător constant al nevoii de stabilitate
şi predictibilitate a cadrului legislativ și de reglementare aplicabil industriei de țiței și gaze
din România, dorim să atragem atenţia că amendamentele votate de membrii Comisiei
de Industrii şi Servicii, odată adoptate în plenul Camerei Deputaţilor, sunt de natură să
genereze consecințe îngrijorătoare pentru sectorul de gaze naturale din România.
Excluderea deducerilor din baza de calcul a impozitului pe veniturile suplimentare ca
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, respectiv redevenţele
aferente acestor venituri şi valoarea investiţiilor din sectorul de explorare şi producţie,
precum și prelungirea termenului de aplicare a impozitului până în 2021 se poziționează
în contradicție cu discuțiile privind introducerea unui nou sistem fiscal aplicabil industriei
de țiței și gaze începând cu anul 2016, inducând ideea unei potențiale duble impozitări a
activităţilor de explorare şi producţie din sectorul gazelor naturale.
Astfel, atragem atenţia asupra lipsei de transparență prin care a fost amendat capital
proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței în cadrul Comisiei pentru Industrii şi
Servicii modificând modul de impozitare a sectorului gazelor naturale, fără o analiză de
impact şi fără consultarea operatorilor din industrie și a altor părți interesate.
Recentele amendamente nu iau în considerare nici faptul că sectorul gazelor naturale
este unul de importanţă strategică pentru România, de natură să contribuie la
îmbunătăţirea securităţii energetice a ţării, amenințată și de instabilitatea politică din
regiune.
În plus, amendamentele mai sus menţionate aduse formulei de impozitare a veniturilor
suplimentare din dereglementarea preţurilor la gazele naturale contravin Ordonanței de
Urgență nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal și modificarea unor acte normative aprobat în ședința Guvernului din data de 10
decembrie anul curent ce include prorogarea termenului Ordonanței, în forma sa actuală,
până la 31 decembrie 2015. Măsura de prorogare a prevederilor OG nr. 7/2013 pentru
încă un an constituie, în esenţă, o măsură tranzitorie ce se aplică producătorilor de gaze
naturale în aşteptarea definirii de către Guvern a unui nou regim fiscal pentru industria de
țiței şi gaze aplicabil din 2016.
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În acest sens, ROPEPCA și-a exprimat deja public poziția cu privire la adoptarea unui
cadru fiscal cuprinzător, adaptat specificului sectorului din punct de vedere al tipului de
zăcăminte și producției, al tipului de operaţiuni şi nivelului investiţiilor. Având în vedere
natura apetitului investițional dintr-un sector caracterizat de costuri cu investiţiile şi costuri
operaţionale foarte mari, precum şi de cicluri investiţionale lungi, acesta este direct corelat
cu atractivitatea regimului fiscal şi de reglementare.
Prin urmare, orice modificare neanticipată și radicală a nivelului, obiectului sau termenului
de aplicare a unui instrument fiscal, precum amendamentele votate în Comisia pentru
Industrii şi Servicii, este de natură să aibă un impact negativ asupra viabilității economice
pe termen lung a operaţiunilor curente şi a investiţiilor planificate, mai ales în contextul în
care acestea sunt bugetate cu mult timp în avans. Astfel de riscuri pun în pericol
atractivitatea sectorului românesc upstream și asigurarea pe termen mediu și lung a
necesarului de consum de hidrocarburi din producție internă.
Astfel, în calitate de reprezentanţi ai sectorului național upstream, dorim să vă transmitem
următoarele puncte de vedere privind modul de aprobare a Ordonanței în Comisia pentru
Industrii şi Servicii:
-

Modificarea acestui impozit fără consultarea prealabilă cu titulari de acorduri
petroliere care au realizat investiţii în acest sector încalcă un principiu fundamental
al fiscalităţii, acela al stabilităţii;

-

Prelungirea aplicabilităţii acestui impozit până în anul 2021 este nejustificată în
contextul intenției Guvernului de a propune un nou sistem de impozitare pentru
producţia de țiței aplicabil de la 1 ianuarie 2016, iar o menținere în paralel a celor
două măsuri fiscale ar conduce la o dublă impozitare;

-

Acordarea de deduceri pentru investiţii la impozitele speciale aplicate asupra
sectorului de explorare şi producţie are drept scop încurajarea investiţiilor, cu
efecte benefice directe asupra bugetului de stat, dar şi asupra economiei în
general, așa cum o dovedesc și experiențele altor state europene (ex. Olanda,
UK). Având în vedere că există o impozitare asupra veniturilor suplimentare atât
prin impozitul pe profit cât şi acest impozit special), acordarea de deduceri pentru
acest impozit special şi deductibilitatea costurilor cu investiţiile pentru calculul
impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, nu reprezintă,
la rândul său, o deducere dublă;
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-

Menţinerea deducerii pentru redevenţe este necesară pentru a se evita o
impozitare dublă având în vedere că acest impozit se aplică asupra veniturilor din
vânzarea gazelor naturale pentru care se datorează şi redevenţe;

-

Având în vedere natura provocărilor geologice şi tehnice şi angajamentul financiar
semnificativ pe termen lung pentru realizarea de investiţii majore în sectorul de
explorare şi producţie, orice potențială modificare nefundamentată a cadrului legal
și de reglementare poate avea drept impact descurajarea investiţiilor viitoare.

Vă rămânem la dispoziție pentru detalierea acestor argumente precum și a oricăror altor
aspecte privitoare la cadrul legislativ și de reglementare cu potențial impact asupra
industriei românești de explorare și producție petrolieră.
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