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RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F.  nr.5/2018 

 

Data Raportului: 12 noiembrie 2020 

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 

Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 

Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE) 
 

 

Eveniment important de raportat: 

 

 Informații suplimentare Raport de Inspecție economico-financiară a 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) 
 

 

În completarea și actualizarea informațiilor transmise către piața de capital prin intermediul 

Raportului curent publicat în data de 18.02.2020, comunicăm următoarele: 

 

În data de 19.08.2020 Romgaz a depus la organul fiscal Cererea de compensare nr. 

26138/19.08.2020 (număr de înregistrare la ANAF MC_REG-1004581-2020/24.08.2020) prin 

care a solicitat compensarea sumei de 50.000.000 lei cu obligații fiscale de plată curente 

datorate de Romgaz bugetului de stat, constând în taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe 

veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor 

naturale. 

Cererea de compensare a fost soluționată prin Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale 

(„Decizie”) emisă de ANAF în data de 31.10.2020 comunicată și înregistrată la Romgaz în data de 

11.11.2020. 

 

Potrivit Deciziei, organul fiscal nu a compensat obligațiile fiscale solicitate la compensare de 

către Romgaz, ci a compensat din oficiu sume considerate restante la plată reprezentând 

dividende datorate acționarului majoritar în sumă de 24.284.077 lei stabilite prin Raportul de 

inspecție economico-financiară nr. SB 4/31 ianuarie 2020 („Raportul de inspecție”) și Dispoziția 

obligatorie nr. SB 4/31 ianuarie 2020 („Dispoziția nr. 4”), împreună cu accesoriile în sumă de 



  

938.430 lei stabilite prin Dispoziția de măsuri nr. SB 10/10 iunie 2020. Diferența ramasă până la 

concurența sumei de 50.000.000 lei a fost compensată cu taxa pe valoarea adăugată curentă. 

După cum s-a menționat în Raportul curent nr. 6855/18 februarie 2020 transmis către Bursa de 

Valori București și publicat pe site-ul Societății, Romgaz a atacat Raportul de inspecție și 

Dispoziția nr. 4. În acest sens societatea a formulat plângere prealabilă la Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Brașov și a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia. În urma 

plângerii prealabile, Serviciul de Soluționare a Plângerilor Prealabile și a Contestațiilor din 

cadrul Ministerului Finanțelor Publice a decis desființarea măsurii referitoare la calculul 

dobânzilor și penalităților de întârziere și înlocuirea acestora cu dobânzi penalizatoare; restul 

măsurilor au fost menținute.  

În urma acestei decizii, ANAF a emis Dispoziția de măsuri nr. SB 10/10 iunie 2020 prin care 

accesoriile pentru perioada 26.06.2019-27.01.2020 au fost diminuate de la 1.580.893 lei 

(dobânzi și penalități de întârziere) la 938.430 lei (dobânzi penalizatoare).  

 

Romgaz nu a fost de acord să achite dividendele si accesoriile aferente stabilite prin actele de 

control din considerentele de mai jos ce au fost prezentate și în plângerile depuse la ANAF și 

Curtea de Apel: 

 

a) Societatea nu poate efectua plăți de dividende fără aprobarea acționarilor, distribuirea 

de dividende fiind dreptul exclusiv al acestora. 

 

b) Având în vedere acțiunea în instanță aflată pe rol, în situația în care Societatea va avea 

câștig de cauză, sumele plătite (prin compensare) acționarului majoritar sub formă de dividende 

în baza interpretării eronate a organelor de control a art. 43 din OUG nr. 114/2018 vor fi 

considerate sume plătite în afara politicii de dividend a Societății.  

 

c) Legislația în vigoare nu conferă ANAF dreptul de a aproba dividende, acesta fiind dreptul 

exclusiv al acționarilor. 

 

Amintim faptul că, prin intermediul Raportului curent publicat în data de 18.02.2020, S.N.G.N. 

Romgaz S.A a informat piața de capital asupra rezultatelor inspecției economico-financiare 

realizate de ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov - Inspecţie Fiscală - 

Serviciul Inspecţie Economico-Financiară.  

Detalii în acest sens: https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/SNG_20200218161213_Raport-

curent---Raport-inspectie-ANAF.pdf. 

 

 

 

Director General,      Director General Adjunct 
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