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OMFP nr. 3954 din 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din 

vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din 
perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore 

de adâncime. Monitorul official nr. 1210 din 16.12.2022 

 

Emitent MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 3.954 din 27 octombrie 2022 

Emitent MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.170 din 16 noiembrie 2022 

Având în vedere prevederile art. 93 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru 

implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, 

republicată, 

în temeiul art. 20 alin. (7) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de 

adâncime, republicată, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (6) din Hotărârea 

Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor şi 

ministrul energiei emit prezentul ordin. 

Articolul 1 

Se aprobă Instrucţiunile privind colectarea impozitului asupra veniturilor 

suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă 

proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele 

petroliere onshore de adâncime, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

Articolul 2 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul finanţelor, 

Adrian Câciu 

Ministrul energiei, 

Virgil Daniel Popescu 
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ANEXĂ 

INSTRUCŢIUNI  

privind colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute din 

vânzarea gazelor naturale din producţia internă proprie extrase din 

perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de 
adâncime 

1. Prezentele instrucţiuni se aplică pentru colectarea impozitului asupra 

veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia 

internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele 

petroliere onshore de adâncime, prevăzut la art. 20 din Legea nr. 256/2018 

privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere 

de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore şi onshore de adâncime, republicată. 

2. (1) Contribuabilii au obligaţia de a achita impozitul asupra veniturilor 

suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă 

proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele 

petroliere onshore de adâncime în contul 55.07 „Impozit asupra veniturilor 

suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din producţia internă 

proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau perimetrele 

petroliere onshore de adâncime“, codificat cu codul de identificare fiscală al 

contribuabililor, deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care 

deservesc organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului.  

(2) Pentru conturile prevăzute la alin. (1) se generează coduri IBAN fără 

secvenţă. 

3. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transmit zilnic organelor fiscale 

centrale competente în administrarea contribuabililor sumele încasate în 

contul prevăzut la pct. 2 alin. (1). 

4. În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului 

transferă în contul 50.04.01 „Disponibil din impozitul asupra veniturilor 

suplimentare achitat de titularii de acorduri petroliere din perimetrele 

offshore şi onshore de adâncime“, deschis pe numele Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică 

a municipiului Bucureşti, sumele colectate în contul prevăzut la pct. 2 alin. 

(1). 

5. Transferul sumelor se efectuează din contul 55.07 „Impozit asupra 

veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale din 

producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere offshore şi/sau 

perimetrele petroliere onshore de adâncime“, codificat cu codul de 

identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul 

soldului creditor al contului respectiv. 
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6. (1) În situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, 

în contul 50.04.01 „Disponibil din impozitul asupra veniturilor 

suplimentare achitat de titularii de acorduri petroliere din perimetrele 

offshore şi onshore de adâncime“ au fost încasate de la contribuabili, de 

către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, sume reprezentând 

impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor 

naturale din producţia internă proprie extrase din perimetrele petroliere 

offshore şi/sau perimetrele petroliere onshore de adâncime, fără ca 

încasările respective să fi stins obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţa pe 

plătitori de la organele fiscale competente în administrarea acestora, 

titularul contului, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, va 

solicita organelor fiscale centrale competente ca, pe baza extrasului de 

cont în care sunt evidenţiate sumele încasate de la contribuabili, să 

efectueze în evidenţele proprii stingerea obligaţiilor respective.  

(2) În scopul efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală va comunica suma încasată, data plăţii sumei 

respective, precum şi orice alte informaţii pe care le consideră relevante, 

astfel cum rezultă acestea din extrasul contului 50.04.01 „Disponibil din 

impozitul asupra veniturilor suplimentare achitat de titularii de acorduri 

petroliere din perimetrele offshore şi onshore de adâncime“, al cărui titular 

este. 

 


