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Producătorii care au încheiat contracte înainte de creşterea abruptă a preţurilor şl 
care au susţinut piaţa de energie prin livrări la preţuri scăzute şi care nu au înregistrat 
profituri în creştere riscă să fie afectaţi de supraimpozitarea instituită prin Legea nr. 
259/2021, având în vedere că situaţia acestora nu a fost avută în vedere la momentul 
adoptării legii.

Mai mult, producătorii mici care produc energie din surse regenerabile sunt în mod 
deosebit afectaţi, ei fiind nevoiţi să achiziţioneze constant energie pentru acoperirea 
contractelor în vigoare, achiziţii care se fac la preţurile ridicate din pieţele SPOT.

Preţul mediu de vânzare de 450 LEI/MWh, propus ca prag pentru exceptare, nu 
reflectă şi achiziţiile de energie.

De aceea, veniturile realizate în mod efectiv din vânzarea de energie, după deducerea 
achiziţiilor de energie, ajung să fie de maximum 150 de lei pentru unii producători, 
iar pentru alţii negative.

într-adevăr, preţurile crescute din piaţă pot fi profitabile pentru producătorii aflaţi pe 
poziţii privilegiate de vânzare, dar în egală măsură pot genera pierderi extraordinare 
pentru producătorii ce au vândut produse standardizate, la preţuri scăzute, şi care 
sunt nevoiţi în acest moment să efectueze achiziţii de energie la preturi ridicate, în 
vederea onorării contractelor încheiate.

Or, luând în considerare situaţiile diferite ale producătorilor de pe piaţă, 
supraimpozitarea nu poate fi aplicată în mod unitar şi egal pentru ambele categorii 
menţionate.

Deducerea achiziţiilor de energie din calcul de supraimpozitare

Producţia de energie electrică nu poate fi confundată cu vânzarea de energie electrică.

Producătorii, în special cei mici, se află mereu în dezechilibru şi sunt nevoiţi să 
achiziţioneze energie pentru a-şi putea acoperi obligaţiile contractuale, atunci când 
sursa de producţie nu este disponibilă (e.g., soare, vânt, apă).
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Deşi vânzarea unui MWh la un preţ de 800 LEI este posibil să fi avut la bază un preţ 
de producţie foarte mic, iar astfel producătorul să profite de piaţă în vederea obţinerii 
unui profit mai ridicat, este în aceeaşi măsură posibil ca un asemenea preţ să fie 
întemeiată din cauza efectuării unor achiziţii de energie de 700 LEI sau 1.000 LEI.

Prin modalitatea în care a fost reglementată, supraimpozitarea poate transforma o 
tranzacţie într-o pierdere financiară sau, de multe ori, se poate cumula cu o pierdere 
deja existentă, provocând pierderi şi mai mari.

De asemenea, în forma în care a fost adoptată, sunt create premisele ca un MWh să 
fie impozitat de mai multe ori până să fie achiziţionat de un furnizor.

Cu titlu de exemplu, un producător a încheiat un contract de vânzare la preţul de 
1000 LEI/MWh, preţ la care va fi supraimpozitat cu (80% x 550 lei = 440 LEI), dar 
nu estimează suficient producţia, aşa că recurge la o achiziţie din PZU pentru acel 
interval.

El va achiziţiona energia de la un alt producător la preţul de 1.200 LEI, producător 
care la rândul lui a fost supraimpozitat pentru acelaşi MWh (80% x 750 LEI = 600 
LEI).
A

In final, acelaşi MWh ajunge să fie de două ori supraimpozitat, valoarea totală a 
supraimpozitărli ajungând, în cazul expus, la 1040 lei.
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