
Nr. 175/04.04.2019 

Către  

• BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  

             Fax: 021/2569276  

• AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

             Fax: 021/659.60.51  

 

    RAPORT CURENT 

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 

Data raportului: 04.04.2019 

Societatea OIL TERMINAL S.A  

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa  

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833  

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991  

Cod unic de înregistrare: 2410163  

 

Eveniment important de raportat:  Informare privind autorizatiiile de antrepozit fiscal si  antrepozit 

vamal 

 

1. Autorizatia de antrepozit fiscal - actualizarea cuantumului garantiei  

 

Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii si partile interesate ca in data de 03.04.2019 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Vamilor a trasmis decizia nr. 

91/26.03.2019 prin care s-a stabilit cuantumul garantiei actualizat pentru autorizatia de antrepozit autorizat 

pentru depozitare la valoarea de 37.536.153 lei. 

Având in vedere ca prin adresa nr.2385/28.02.2019 Direcţia Regionala a Finanţelor Publice Galaţi, a 

emis Decizia nr.15/28.02.2019, prin care a aprobat reducerea cu 75% a valorii garanţiei aferente 

antrepozitului fiscal de depozitare produse energetice deţinuta de Oil Terminal, garanţia actualizata pe care 

trebuie sa o asigure Oil Terminal pentru antrepozit fiscal este de 9.384.038,14 lei. Termenul de constituire 

a garanţiei este de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. 

Reamintim ca Oil Terminal deţine Autorizaţia de Antrepozit Fiscal nr.RO0070413DD02, emisa la 

data de 22.10.2015, valabila de la data de 01.11.2015 pana la data de 01.11.2020, conform prevederilor 

art.365 alin.(2) lit.f si alin.(9), din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015. 

 

2. Autorizatia de antrpozit vamal – stadiu 

 

In completarea informatiilor transmise prin raportul curent nr. 59/31.01.2019 si 123/12.03.2019, va 

informam ca  societatea efectueaza toate demersurile posibile pentru a se putea incadra in termenul de 1 

mai 2019 pentru obtinerea unei scrisori bancare de garanție globală in valoare de 259.887.533 lei necesară 

pentru depunerea cererii de antrepozit vamal pentru produsele motorina, pacura si fluid de foraj care sunt 

purtatoare de accize si taxe vamale. 

Societatea a depus cererea de autorizare pentru rezervoarele de depozitare țiței, produs pentru care nu este 

necesară garanția globală deoarece nu are taxe vamale, iar acciza este zero fiind utilizat ca materie primă 

în procesul de fabricatie al produselor petroliere. Cererea este in curs de analiza. 
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