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 Context și metodologie 

 Cadrul fiscal și de reglementare joacă un rol important în economia generală a industriei de 

petrol și gaze, dat fiind ciclul lung de viață. Am fost contractaţi de Federația Patronală de 

Petrol și Gaze („FPPG”) pentru a efectua o analiză utilizând informațiile publice la nivelul 

anului 2013 și în februarie 2015, am emis raportul nostru identificând valoarea redevențelor și 

a impozitelor similare din diverse țări europene, ca procent din venituri. Prezentul raport 

reprezintă o scurtă actualizare a raportului anterior, și utilizează date valabile la nivelul anului 

2014. 

Redevențele și impozitele similare efective diferă de cotele nominale 

 Actualizarea trebuie interpretată sub rezerva că există diferențe si între două zăcăminte, cu 

atât mai mult între două țări. Redevențele și impozitele specifice sectorului depind de 

prioritățile naționale, realitatea din piață, iar în ultimele luni au fost de asemenea influențate de 

scăderea drastică a prețului petrolului, sau sunt în curs de revizuire din această cauză. 

 Pentru o mai bună înțelegere, prezentul raport actualizat ar trebui citit împreună cu raportul 

din februarie 2015. 
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 Am fost contractaţi de Federația Patronală Petrol și Gaze („FPPG”) 

să realizăm o actualizare a raportului nostru emis în februarie 2015, 

care s-a bazat pe informații valabile la nivelul anului 2013, luând în 

considerare modificările care au avut loc între 2013 și 2014. 

 Prezenta analiză actualizată este realizata folosind informatiile 

aferente anului 2014, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. 

Analiza actualizată se bazează pe informații publice și pe un calcul 

mediu matematic simplu pentru Europa*), care sperăm să contribuie 

în mod constructiv la discuția de față, care trebuie să se bazeze mai 

departe pe o abordare mai largă, agreată de toate părțile implicate.  

 În majoritatea țărilor care înregistrează producții semnificative de 

petrol și gaze, s-a observat o tendință de scădere. În plus, există 

câteva modificări legislative care intră în vigoare din 2015. Am 

analizat numai anumite țări, care sunt incluse la finalul raportului. 

 

*) excluzând CSI 
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 Ținând cont de toate aceste limitări care pot afecta rezultatele, calculând o medie 

aritmetică simplă pentru țările producătoare din Europa se obține 11,7%, iar media 

celor mai comparabile țări producătoare din Europa, raportat la productivitatea 

sondelor, este de 7,5%. În prezent, în România, cota medie observabila a 

redevențelor și a impozitelor similare, ca procent din venituri, este de 15,7% 

calculată la 30 iunie 2015 (15% la 31 decembrie 2014), reprezentată de principalele 

companii, SNGN Romgaz SA și OMV Petrom SA cu 19,3%, respectiv 14,1% 

(21,1%, respectiv 13,2% la 31 decembrie 2014). 

 Dacă facem o comparație între cotele medii observabile ale redevențelor și 

impozitelor similare la 2014 și 2013, observăm următoarele schimbări: 

 România: cota medie observabila a redevențelor și impozitelor similare a 

crescut de la 13,9% (9m/14) la 15,0% (12m/14) și 15,7% (6m/15). Această 

tendință provine în primul rând din: 

• Proportia mai mare de gaze naturale față de petrol; 

• Mixul general de producție, gazele fiind impozitate cu o cotă suplimentară de 

60% din majorarea de preț rezultată din calendarul de liberalizare. Prețul mediu 

la gazele non-casnice s-a modificat de la 58,7 lei/MWH în 2013 la 85,1 lei/MwH 

în 2014, iar prețul mediu la gazele casnice a crescut de la 47,4 lei/MwH la 52,3 

lei/MwH; 

• Deși prețul petrolului a scăzut în a doua jumătate a anului 2014, formula de 

aplicare a redevențelor utilizează ca preț de referință media cotatiilor din trei luni 

precedente; pe o piață în declin, acest lucru a rezultat în creșterea procentului 

de redevențe. 
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 Italia: cota medie observabila a redevențelor și impozitelor similare a scăzut de 

la 14,4% (2013) la 11,7% (2014). Italia a aplicat o suprataxă asupra profitului 

companiilor de petrol, gaze și energie. Rata nominală a suprataxei pe profit s-a 

redus de la 10,5% (2013) la 6,5% (2014); combinat cu scăderea profitabilității 

din cauza reducerii prețurilor în 2014, acest lucru a rezultat în scăderea 

generală a procentului. 

 Marea Britanie : cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare 

aplicată ca procent din venituri a scăzut de la 11,3% (2013) la 6% (2014). Există 

o serie de factori pentru anul 2014: 

• Scăderea prețurilor medii combinate la petrol și gaze naturale; 

• Creșterea numărului de zăcăminte mature care necesită investiții a însemnat 

creșterea investițiilor de la 14,4 mld GBP la 14,8 mld GBP, în timp ce producția 

efectivă a scăzut cu aproximativ 2%; 

• Cheltuielile de exploatare au crescut de la 8,9 mld GBP la 9,6 mld GBP; 

• Mixul de producție conține un volum crescut de gaze naturale, care are o 

valoare mai scăzută decât petrolul;  

• Aspecte structurale ca urmare a numărului mare de zăcăminte marginale pentru 

care sunt necesare deduceri și stimulente, precum zăcămintele mici, 

zăcămintele mature, cu vâscozitate înaltă, etc. 
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 Norvegia: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare a 

scăzut de la 22,5% (2012) la 18,8% (2014) ca urmare a reducerii profitabilității 

în 2014 spre deosebire de 2012 (nu existau informații pentru 2013 la emiterea 

raportului nostru anterior) datorita: scăderii prețului mediu realizat la petrol la 

90,6 USD/baril (2014) de la 104,5 USD/baril (2012), a prețului mediu realizat la 

gaze la 1,57 NOK/mc de la 1,84 NOK/mc, corelate cu creșterea investițiilor în 

2014 și 2013 comparativ cu 2012 și 2011, care duc la creșterea costurilor de 

amortizare și de asemenea din cauza creșterii activităților de explorare în 2014 

spre deosebire de 2012 (cheltuielile de explorare sunt deductibile în întregime 

când sunt suportate). 

 Ungaria: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare a scăzut 

de la 25,3% (2013) la 22,9% (2014) datorită scăderii ratelor redevențelor la 

petrol și gaze naturale cu 6% în T4 2014 aplicabile majorității zăcămintelor, 

prețul Brent situându-se sub 80 USD/baril, în timp ce în 2013 rata redevențelor 

se afla la cel mai ridicat nivel, prețul Brent situându-se peste 90 USD/baril. 

Această scădere a ratelor redevențelor cu 6% în T4 2014 este menționată la art. 

20(4) din Legea Minelor. Pentru zăcămintele date în folosință înainte de 1998, 

formula include un mecanism care duce la scăderea graduală a cotelor 

redevențelor, datorită factorului k menționat la art. 20 (3) alin. ba) din Legea 

Minelor.  

Sumar executiv 
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 Austria: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare a crescut 

de la 17,6% (2013) la 21,2% (2014) datorită faptului că în 2014 ratele nominale 

ale redevențelor aplicabile în Austria au crescut față de 2013 atât pentru petrol, 

cât și pentru gaze naturale.  

 Germania: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare a 

scăzut de la 18,6% (2013) la 17,3% (2014) în principal datorită scăderii 

redevențelor la gaze naturale în Saxonia Inferioară (74,5% din totalul 

redevențelor în 2014 spre deosebire de 76,3% în 2013), unde există un nivel 

mai ridicat de impozitare comparativ cu cel la petrol în ambele landuri și la 

gazele naturale în Schleswig-Holstein. 

 Franța: cota medie observabilă a redevențelor și impozitelor similare a crescut 

de la 3,9% (2012) la 6,6% (2014) (nu existau informații pentru 2013 la emiterea 

raportului nostru anterior) datorită scăderii producției de gaze, 0,07 mld. mc în 

2014 față de 1,08 mld. mc în 2012; pentru gaze nu există redevențe datorită 

zăcămintelor slab productive, spre deosebire de petrol, unde se aplică 

redevențe între 0 și 9%. 
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Rate efective observabile 
% din venituri 

Romania (2014/S12015)2 15.0% / 15.7% 

Alte state cu producție de până în 40 bep/ sondă/zi 7.5% 

Toate statele europene excluzând Groningen 9.3% 

Toate statele producătoare din Europa 11.7% 

1 In scopul clasificării au fost folosite aceleași informații cu privire la producție ca și în raportul anterior. In 2014, producția/sondă ar putea fi diferită 
2 Impozitele permanente includ redevențele, impozitul pe construcții, impozitul pe vânzările de țiței, iar impozitarea temporară se referă la impozitele suplimentare pentru petrol și gaze introduse în 2013. 

Observaţii privind redevențele și impozitele 

similare pentru petrol și gaze naturale 
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 Consultări extinse cu industria privind măsurile de stimulare a investițiilor și menținere a locurilor de muncă în 

sectorul de petrol și gaze naturale la Marea Nordului. 

 Reducerea suprataxei („SC”) de la 32% la 20% începând cu 1 ianuarie 2015  

 Reducerea impozitului pe veniturile petroliere („PRT”)2) de la 50% la 35% pentru perioadele care se încheie după 31 

decembrie 2015. 

 Introducerea unei deduceri de 62,5% pentru investițiile efectuate după 1 aprilie 2015: 

 Deducere suplimentara a costului investițiilor care poate duce la o rată  efectivă a suprataxării cu mult sub 20% 

 Vor fi implementate prevederi tranzitorii pentru zăcămintele care au beneficiat de alte deduceri 

 Introducerea unei deduceri de 62,5% pentru investiții pentru proiecte de extracție de petrol și gaze naturale la 

presiuni înalte și temperaturi ridicate dintr-o zonă de acumulare, care încurajează activități de explorare și evaluare 

pentru zona învecinată. 

 Prelungirea la 10 ani a facilității pentru costurile upstream, care prevede o indexare de 10% a pierderilor la sfârșitul 

unei perioade contabile. Anterior, se puteau formula doar 6 cereri. 

 În declarația bugetară de vară s-a confirmat că vor fi adăugate categorii suplimentare de costuri care să beneficieze 

de deduceri pentru investiții. 

 

1) Având în vedere numeroasele și continuele actualizări, este posibil să nu fi surprins toate modificările. Acestea sunt câteva dintre modificările cheie observate până în prezent. 

2) Impozitul la veniturile obținute din activități petroliere se aplică zăcămintelor dezvoltate înainte de 1993 

 În februarie 2015, suprataxa pe profit (6,5% în 2015) aplicabilă câtorva industrii, inclusiv sectorului upstream de 

petrol și gaze, a fost declarată neconstituțională. 

 Suprataxa pe profit nu se va aplica începând cu data publicării deciziei Curții Constituționale. 

Modificări în regimul fiscal din țările europene 

2014 _ 20151) 
 

Italia 

Marea Britanie 
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Modificări în regimul fiscal din țările europene 

2014 _ 2015 

România 

 Eliminarea impozitului pe construcții. Potrivit Noului Cod Fiscal, impozitul pe construcții va fi menținut în 2016 și exista 

intentia sa fie eliminat începând cu 2017. 

 Eliminarea impozitului pe țiței obținut din producția internă (18,95 RON/tonă în 2015) 

Ungaria 

 Reducerea redevenței de la 12% la 2% pentru zăcămintele neconvenționale de petrol și gaze naturale și cele 

care necesită metode speciale de exploatare 

 

 

Estonia 

 Creșterea impozitului pe extracții miniere la 2 EUR / tonă de șist bituminos extras de la 1,39/1,67 EUR /tonă 

Germania Schleswig-Holstein 

 Implementarea unei redevențe pe o grilă progresivă in funcție de preț pentru petrol la rate cuprinse între 21% 

și 40% începând cu 1 ianuarie 2015; la un preț al petrolului de până la 556 EUR pe tonă, redevența este de 21%  

 Redevența la gazele naturale pentru zăcămintele productive se menține la 18%, iar pentru zăcămintele noi se va 

aplica o redevență de 40% 

Germania Saxonia Inferioară 

 Reducerea redevențelor începând cu 1 ianuarie 2015: 

 gaze naturale: 7,5% - 30% față de 9,25% - 37% 

 petrol: 0%/9%/18% față de 0%/9,5%/19% 
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Metodologie: 

Am utilizat doar informații publice în compilarea informațiilor, astfel cum am menționat 

și anterior în analiza noastră și după cum este sintetizat la final. Pentru a menține 

nivelul de obiectivitate, ne-am limitat cât mai mult posibil în a face presupuneri, 

respectând obiectivul analizei de a prezenta o imagine de ansamblu. Informațiile 

publice, în special informațiile primite din partea organismelor de reglementare și a 

altor organisme competente, variază de la țară la țară, ceea ce creează limitări 

inevitabile. Astfel de limitări sunt evidențiate în prezentarea pe țări. 

Limitări: 

Analiza de față nu constituie o opinie în scopuri de reglementare și nici nu evaluează  

alte cadre de reglementare. Importanța sa comparativă este limitată, cu excepţia 

faptului că evidențiază informații pe baza unor date publice, ceea ce poate facilita o 

analiză și o dezbatere ulterioară mai detaliată. 

Efectuarea unei astfel de analize extinse are limitări inerente datorită diferențelor dintre 

state în ceea ce privește condițiile economice, istoricul industriei de petrol și gaze 

naturale și importanța acesteia la nivel național, zăcămintele offshore vs. onshore, 

producția de gaze naturale vs. petrol, mărimea și vechimea zăcămintelor, precum și 

imposibilitatea de a sesiza complexitatea tuturor elementelor variabile ale diverselor 

sisteme.  

Limitări și consideraţii 
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Limitări și consideraţii 

Nu am purtat discuții cu entitățile care au realizat raportări sau de reglementare pentru a 

avea o înțelegere largă a informațiilor publice. Cititorul acestei analize trebuie să citească 

acest raport ca o analiză orientativă și să nu îl interpreteze ca bază pentru decizii de 

investiții, pentru înțelegerea părţii guvernului în analiză de proiect sau în decizii de 

management.  

Deloitte a fost angajată de Federația Patronală de Petrol și Gaze („FPPG”) să efectueze 

o analiză asupra redevențelor și impozitelor similare efective observabile în industria 

petrolului și gazelor naturale din Europa, pentru a avea o analiză comparativă. Orice alt 

terț care dorește să folosească aceste informații pentru uzul propriu ar trebui să 

efectueze o analiză amănunțită și să obțină și să folosească informațiile relevante. 
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Limitări și consideraţii 

Cititorul consimte că nici Deloitte, și nici partenerii și angajații săi nu își asumă și nici nu 

acceptă vreo răspundere sau responsabilitate față de acesta, fie contractuală, fie prin 

efectul legii (inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență sau încălcarea oricărei alte 

responsabilități), și nici nu va/vor fi răspunzătoare/răspunzători pentru orice pierdere, 

daună sau cheltuieli de orice natură, cauzate de orice întrebuințare pe care cititorul 

decide să o dea acestui raport, sau care rezultă din obținerea de către cititor a 

accesului la raport, cititorul consimțind că acest raport nu poate fi copiat și nici 

reprodus, în tot sau în parte, în niciun document sau convenție public(ă) sau juridic(ă) 

fără acordul prealabil scris al Deloitte. 

 

În efectuarea acestei analize, Deloitte a folosit informații publice și, prin urmare, nu 

face nicio declarație cu privire la auditarea independentă a acestor informații sau 

verificarea caracterului complet sau a corectitudinii acestor informații. 
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http://intranet.petrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255761726061&lang=en&swa_id=471979134223.73834&swa_site=wps.vp.petromintranet
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http://intranet.petrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255761726061&lang=en&swa_id=471979134223.73834&swa_site=wps.vp.petromintranet
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations||Investor+Reports+and+Presentations||Annual+Reports||&swa_pid=[ObjectIDImpl+'Z6_0O58QJAC2E0GIHM
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations||Investor+Reports+and+Presentations||Annual+Reports||&swa_pid=[ObjectIDImpl+'Z6_0O58QJAC2E0GIHM
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations||Investor+Reports+and+Presentations||Annual+Reports||&swa_pid=[ObjectIDImpl+'Z6_0O58QJAC2E0GIHM
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations||Investor+Reports+and+Presentations||Annual+Reports||&swa_pid=[ObjectIDImpl+'Z6_0O58QJAC2E0GIHM
http://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?cid=1255764915379&lang=ro&swa_site=wps.vp.petromcom&swa_nav=Investor+Relations||Investor+Reports+and+Presentations||Annual+Reports||&swa_pid=[ObjectIDImpl+'Z6_0O58QJAC2E0GIHM
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Marea Britanie 

• http://www.2010.voa.gov.uk/rli/static/HelpPages/English/faqs/faq146-

what_are_the_current_multipliers.html 

• http://www.voa.gov.uk/corporate/statisticalReleases/nDRDecRV20052010Local

RatingListsEnglandAndWales.html 

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4

38737/Statistics_of_government_revenues_from_UK_oil_and_gas_production_

June_2015.pdf 

• Rapoartele Autorităților / Statistici/Rapoarte ale asociațiilor : 

A - Departamentul pentru Energie și Schimbări Climatice „Digest of Petroleum & 

Gas UK energy statistics (DUKES)” 

B – Agenția de Evaluare, valoarea taxei pe proprietate: 2005 și 2010; 

Listele privind impozitele aplicabile la nivel local: Anglia și Țara Galilor 31 

decembrie 2010 

C – Raportul economic privind industria petrolului și gazelor naturale în Regatul 

Unit 2014 

D – HM Revenue & Customs, Statistica privind veniturile obținute de Guvern din 

producția de petrol și gaze naturale în Regatul Unit 

E – Departamentul pentru Energie și Schimbări Climatice, Abandonarea 

puțurilor de pe platforma continentală a Regatului Unit, O Perspectivă a 

Departamentului pentru Energie și Schimbări Climatice 

F – Explorări onshore de petrol și gaze naturale în Regatul Unit (UK OOG), 

Zone pentru care s-au acordat licențe 

• Legislația privind impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale 

 

 

Norvegia 

• http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/#tax 

• http://www.norskpetroleum.no/en/production/production-of-oil-and-gas/ 

• Raportul anual Statoil pentru 2014 

 

 

 

 

Croația 

• Raportul anual privind energia – Ministerul Economiei din Croația  

• Decretul privind tarifele aplicate explorării și producției de hidrocarburi din 19 

martie 2014  

• Grupul INA – Raportul auditorilor pentru 2013 

• Raport financiar d.d. INA 2013  

• Rezultatele și activitățile INA pentru 2013 

• Raportul anual MOL pentru 2013 

Turcia 

• Raportul anual al Turkish Petroleum Corporation pentru 2013 

• Legea privind stabilirea ratei redevențelor  

• Informații puse la dispoziție de Turkish Petroleum Corporation pe site-ul web 

• Raportul anual al Transatlantic Petroleum pentru 2013 

Danemarca 

• Agenția pentru Energie din Danemarca – Producția de petrol și gaze naturale în 

Danemarca în 2013 și exploatările din subsol 

• Legislația privind impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale 

http://www.2010.voa.gov.uk/rli/static/HelpPages/English/faqs/faq146-what_are_the_current_multipliers.html
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http://www.voa.gov.uk/corporate/statisticalReleases/nDRDecRV20052010LocalRatingListsEnglandAndWales.html
http://www.voa.gov.uk/corporate/statisticalReleases/nDRDecRV20052010LocalRatingListsEnglandAndWales.html
http://www.voa.gov.uk/corporate/statisticalReleases/nDRDecRV20052010LocalRatingListsEnglandAndWales.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/438737/Statistics_of_government_revenues_from_UK_oil_and_gas_production_June_2015.pdf
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/438737/Statistics_of_government_revenues_from_UK_oil_and_gas_production_June_2015.pdf
http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/#tax
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http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/#tax
http://www.norskpetroleum.no/en/economy/governments-revenues/#tax
http://www.norskpetroleum.no/en/production/production-of-oil-and-gas/
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http://www.norskpetroleum.no/en/production/production-of-oil-and-gas/
http://www.norskpetroleum.no/en/production/production-of-oil-and-gas/


Referințe și surse bibliografice 

 

© 2015, pentru informații suplimentare, contactați Deloitte România 22 

Austria 

• Raportul anual OMV pentru 2014 

• Raportul Autorităților Österreichisches Montan-Handbuch 2014 

• Legea privind rata redevenței și legislația privind accizele 

• Raportul anual OMV 2013 

  

 

 

Grecia 

• http://www.energean.com/theenergeanstory/ 

• http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/petrelaio-agogoi/item/16268-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-kavala-oil-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

energean-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1

%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%

CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF 

• Situațiile financiare Kavala Oil pentru 2013/ informații prezentate de Kavala Oil 

S.A. 

• Reglementările privind sistemul de impozitare în anumite contracte de 

concesiune 

  

 

 

 

 

  

 

 

Ungaria 

• Raportul autorităților (banyajaradek_jelentes) pentru 2014 

• Raportul anual integrat pentru 2014  

• Vânzări DXE, AR 

• http://molgroup.info/en/investor-relations/download-centre#03_annual_reports  

MOL 

• MOL, societate cu răspundere limitată de petrol și gaze naturale din Ungaria, 

Raportul anual pentru 2013  

Legea minelor XLVIII din 1993 în limba ungară:  

Informații postate de MOL (pagina de internet/ prezentarea pentru investitori) 

 

 

 

 

 Republica Cehă 

• Anuarul privind resursele minerale – mărfurile din Republica Cehă 2014 

• Raportul Autorităților  

Anuarul resurselor minerale din Republica Cehă pentru anul 2013 - Date 

Statistice până în 2012, Ministerul Mediului din Cehia   

• Legea privind impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale  

• Raportul pentru energie Lama pentru 2013 

 

 

http://www.energean.com/theenergeanstory/
http://www.energean.com/theenergeanstory/
http://www.energean.com/theenergeanstory/
http://molgroup.info/en/investor-relations/download-centre#03_annual_reports  MOL
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http://molgroup.info/en/investor-relations/download-centre#03_annual_reports  MOL
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Spania 

• Raportul anual Repsol pentru 2014 

 

Lituania 

• Raportul anual Tethys Oil 2014 

• Situațiile financiare ale Tethys Oil pentru 2013 / Lotos – raportul administratorilor 

privind activitatea Grupului Lotus în 2013/ Tethys Oil – Prezentare 13 martie 

2013 

• Legea de modificare a legii privind resursele de petrol și gaze naturale, 20 mai 

2013 

 

 

Albania 

• Situațiile financiare consolidate ale Bankers Petroleum pentru 2014 

• Situațiile financiare consolidate interimare ale Bankers Petroleum Ltd la 30 iunie 

2014/ Discuții și Analize ale conducerii Bankers Petroleum Ltd 2013, T3 2014 

• Legea petrolului nr. 7746 din 28 iulie 1993, cu modificări 

 

Franța 

• Raportul anual Vermilion 2014 

• FR1: Raportul Autorităților pentru 2012 publicat de Ministerul pentru Ecologie, 

Dezvoltare Durabilă și Energie  

• Ordonanța nr. 2011-91 din 20 ianuarie 2011 - art. Anexă 

• Decizia din 6 decembrie 2013 prin care se stabilesc redevențele comunale și 

departamentale pentru mine astfel cum prevăzute la art. 1519 și 1587 din codul 

general al impozitelor aplicabile în 2013 

• Raportul anual Vermillion pentru 2013 

• Raportul anual Vermillion pentru 2012 

• Exploatările – perspectivă istorică  2014 publicat de Ministerul pentru Ecologie, 

Dezvoltare Durabilă și Energie 

• Răspundere civilă, securitate financiară și cereri de despăgubire pentru 

activitățile offshore de petrol și gaze naturale în Spațiul Economic European – 

Raport final pentru 2014  

• Raportul Autorităților pentru 2013 publicat de Ministerul pentru Ecologie, 

Dezvoltare Durabilă și Energie 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D2F5F19A9041C6369FFFB5E53EE92B11.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023478661&idArticle=LEGIARTI000024247176&dateTexte=20110125
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Germania 

• Jahresbericht 2014 

• DEA Deutsche Erdoel AG 

• Raportul anual BASF pentru 2014 

• WEG Jahresbericht Statistik 

• PRD Energie MDA 31 decembrie 2014  

• http://www.erdoel-erdgas.de/Themen/Zahlen-und-Fakten/Foerderabgaben 

• https://www.unternehmensregister.de/ureg/result.html;jsessionid=C96856BF8E93CA39

12DA2DA93A426FFD.web04-1?submitaction=showDocument&id=15211596 

• Raportul Autorităților pentru 2013 publicat de Asociația pentru Petrol și Gaze Naturale 

(Jahresbericht 2013) 

• Asociația pentru Petrol și Gaze Naturale Teme / Cifre și fapte / Redevențe 

• Legea federală a minelor 

• Raportul anual BASF pentru 2013 

• Raportul anual RWE Dea pentru 2013 

• Răspundere civilă, securitate financiară și cereri de despăgubire pentru activitățile 

offshore de petrol și gaze naturale în Spațiul Economic European – Raport final pentru 

2014  

• Regulamentul din Saxonia Inferioară privind zăcămintele și redevențele miniere 

• Ordin de Stat privind zăcămintele - și redevențele 

• Site-ul web Wintershall, Germania, Mittelplate 

• IEA - Sumar executiv și recomandări cheie 2013 

 

 

 

 

Olanda 

• Raportul anual EBN pentru 2014 

• Raportul Autorităților pentru 2013 publicat de Ministerul Economiei 

• Impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale în Olanda – Ghidul 

Deloitte privind impozitarea și investițiile 

• Raportul anual EBN pentru 2013 

• Raportul Groningen 2013   

• Răspundere civilă, securitate financiară și cereri de despăgubire pentru 

activitățile offshore de petrol și gaze naturale în Spațiul Economic European – 

Raport final pentru 2014  

• Securitate în industria petrolului și gazelor naturale – Măsuri de urgență ale 

statelor membre IEA 2012 

• EBN Obiectiv: industria petrolului și gazelor naturale în Olanda 2014 

 

 

 

 

 

 

Irlanda 

• Autoritatea pentru energie sustenabilă din Irlanda 2014 

• https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2014-03-11a.77&s=gas+cubic+feet#g79.r 

• https://www.kildarestreet.com/wrans/?id=2015-02-19a.579&s=royalty+2014-01-

01..2015-07-31#g581.r 

• http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=45&t=8 

• http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/docs/unitswithpetro.cfm 

• Bilanțul provizoriu privind sursele de energie din Irlanda 2014 IR1: Informații privind 

operațiunile Kinsale Energy (site web) 

• Informații publice privind regimul redevențelor(KildareStreet.com)  

• Analiză asupra sistemului fiscal din Irlanda aplicabil industriei petrolului și gazelor 

naturale _ mai 2014(Wood Mackenzie) 

• Raportul anual BASF 2012 

• Raportul asociației producătorilor de petrol și gaze naturale din Regatul Unit pentru 

2013 
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Bulgaria 

• Raportul anual Petroceltic pentru 2013  

• Legea privind impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale  

Reglementări privind principiile și metodologia folosită pentru determinarea 

sumelor obținute din concesionările pentru extracția resurselor naturale 

subterane conform prevederilor din Legea privind resursele naturale de subsol 

adoptată prin Ordinul Consiliului de Miniștri nr. 127 din 21.06.1999, promulgat în 

Jurnalul de Stat, nr. 59 din 29.06.1999, cu modificări și completări, nr. 46 din 

12.06.2007 

• Site-ul web al Oil&Gas Exploration and Production PLC Sofia / Equipment and 

Facilities 
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Slovacia 

• Legea privind impozitarea activităților din industria de petrol și gaze naturale 

  

 

 

Estonia 

• Estonia: Raportul anual Eesti pentru 2013  

Spania 

• Raportul anual Repsol pentru 2013 

• Legislația privind impozitarea activităților de petrol și gaze naturale 

Slovenia 

• Slovenia/Hungary Ascent Resources PLC _ octombrie 2010_ Evaluarea și 

exploatarea zăcămintelor) Bazinul Panonic  

 

 

Altele 

*     EIA (Energy Information Association SUA) 

**   ENI – World Oil & Gas Review 2014 

Norvegia 

• Raportul „Fact 2014” _ The Norwegian Petroleum Sector”/ Factpages, Direcția 

pentru Petrol din Norvegia 

• Legislația privind impozitarea în industria petrolului și gazelor naturale  

• Raportul anual Statoil pentru 2013 
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