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RAPORT CURENT 
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 10.04.2008

Denumirea entităţii emitente: S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa 
Sediul social: Strada Caraiman, nr. 2, Constanţa
Telefon: 0241/702600. Fax: 0241/694833
Cod unic de înregistrare: 2410163
Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J13/512/1991
Capitalul social subscris şi vărsat: 58 243 025,3 RON

Eveniment important de raportat:

Prin adresa numărul 9425 din data de 08.04.2008, emisă de către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală se aduce la cunoştinţa S.C OIL TERMINAL S.A- certificatul de grefă emis de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, din care rezultă dispozitivul deciziei civile nr. 1449 din 03.04.2008, soluţie definitivă 
şi irevocabilă, prin care se precizează că în urma deciziei pronunţate, Autoritatea Vamală va continua 
procedura de executare silită deschisă prin somaţia numărul 9313 din data de 30.04.2004.

 În  dosarul nr. 5769/1/2006 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect recurs-
anulare acte de control taxe şi impozite formulat de către  Autoritatea Naţională a Vămilor- Direcţia 
Regională  Vamală  şi  Ministerul  Finanţelor  Publice-  Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală,  în 
contradictoriu cu S.C Oil Terminal S.A Constanţa, s-a admis recursurile formulate de către recurenţi, 
casează sentinţa recurată şi respinge acţiunea formulată de S.C OIL Terminal S.A.
Prin actele constatatoare nr. 504-520/24.10.2003, 551/30.10.2003, 557/07.10.2003, emise de Biroul 
Vamal Constanţa, s-a reţinut vinovăţia S.C Oil Terminal S.A în calitate de depozitar şi prestator, având 
în vedere contractele de prestări servicii încheiate cu S.C  RAFO S.A şi S.C Rompetrol Rafinare S.A 
în calitate de proprietari şi beneficiari ai ţiţeiului eliberat, fără efectuarea plăţilor privind contravaloarea 
obligaţiilor vamale şi T.V.A.-ul aferent. 

Faţă de obiectul cercetării şi deciziei Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie vă informăm:

Biroul  Vamal  Constanţa a  întocmit  în  data  de 24.10.2003 actele  constatatoare privind  comisionul 
vamal  şi  TVA cu  nr.  504-520,  iar  la  datele  de 30.10.2003  şi  07.11.2003  actele  constatatoare  cu 
numărul 551 şi numărul 557, prin care s-a stabilit în sarcina S.C Oil Terminal S.A .obligaţia de plată a 
sumei de 111.228.018,52 RON reprezentând , TVA şi comision vamal.

Din suma totală,  S.C Rompetrol  S.A a plătit  suma de 37.866.566,76 RON reprezentând comision 
vamal si TVA, în numele şi pentru S.C Oil Terminal S.A, în conformitate cu actele constatatoare nr. 
515,  518,  519,  520  din  24.10.2003,  situaţie  confirmată  prin  adresa  numărul  16672  din  data 
de17.11.2003, transmisă către Direcţia Regională Vamală Constanţa de către S.C Rompetrol Rafinare 
S.A, cu, pe care o anexăm prezentului raport curent.



Restul sumei în valoare de 73.362.351,77 RON, aferente importurilor efectuate de către S.C RAFO 
S.A  în  calitate  de  titular  al  operaţiunii  de  import  şi  proprietar,  reprezintă  contravaloarea  actelor 
constatatoare ale S.C RAFO S.A cu numărul 504-514, 516, 551 şi 557.
S.C RAFO S.A şi-a achitat debitele reprezentând contravaloarea obligaţiilor vamale şi TVA-ul aferent, 
aşa cum reiese din decizia Direcţiei Regionale Iaşi nr. 124/15.11.2007, prin care se încheie dosarul de 
executare nr. 2535, 2645, anexă la raportul curent.

Decizia nr. 1449 pronunţată în şedinţa din data de 03.04.2008 de către Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, nu duce decât la situaţia existenţei dublei impuneri, în sensul încasării de două ori a valorii 
TVA-ului, atât de la S.C Oil Terminal S.A, pe de-o parte, cât şi de la S.C RAFO S.A şi S.C Rompetrol 
Rafinare S.A, pe de-altă parte, fiind achitate în totalitate de către acestea.
S.C  OIL  TERMINAL  S.A,  va  efectua  demersuri  în  vederea  obţinerii  certificatului  de  pe  minuta 
pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmând ca elementele precizate în aceasta să 
fie aduse la cunoştinţa acţionarilor printr-un raport curent viitor. Totodată, obligaţia de plata prezentata 
mai sus poate fi modificata în funcţie de modalitatea de calcul a penalităţilor apărute din momentul 
emiterii actelor constatatoare si pana in prezent.

Faţă de pretenţiile de executare silită nejustificate, în cazul în care A.N.A.F. va proceda la executarea 
S.C. Oil Terminal S.A, vom formula contestaţie la executare, iar după redactarea deciziei emise de 
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vom uzita  căile de atac permise de lege.

Anexăm

• adresa S.C Rompetrol Rafinare S.A către Direcţia Regională Vamală Constanţa din data de 
17.11.2003 

• decizia Direcţiei Regionale Vamale Iaşi nr. 124 din data de 15.11.2007
• certificatul emis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
• Adresa ANAF nr. 9425/08.04.2008.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Mihai LUPU










