COMUNICAT DE PRESA

Pozitia Teraplast cu privire la anuntul ANAF
Datoria in valoare de 2,17 milioane lei este o compensare de TVA aprobata de ANAF

Bistrita, 21 septembrie 2015 – Compania Teraplast mentioneaza ca suma de 2,17 milioane lei aparuta ca datorie la
bugetul de stat, in anuntul publicat de catre ANAF in data de 18 septembrie 2015, nu este o datorie reala, ci o
compensare de TVA, care a fost aprobata de catre ANAF.
Compania Teraplast a primit in data de 16 septembrie 2015 de la ANAF instiintarea cu privire la stingerea creantelor
fiscale, mentionate ca datorie in documentul publicat in data de 18 septembrie 2015.
Compensarea de TVA s-a facut cu unul dintre clientii Teraplast, a fost initiata in data de 16 iulie 2015 si operata in data de
3 august 2015, dupa cum se poate vedea din instiintarea privind stingerea creantelor fiscale, prezentata in anexa de mai
jos.
De asemenea, Teraplast a primit in data de 25 august 2015 un certificat de atestare fiscala in care nu sunt mentionate
niciun fel de datorii catre institutiile statului, conform anexei de mai jos.
Teraplast considera ca anuntul ANAF aduce prejudicii imaginii

si actionarilor companiei, astfel ca am considerat

necesara mentionarea publica a erorii aparute. Teraplast va solicita de asemenea conducerii ANAF publicarea unei erate
cu privire la anuntul din data de 18 septembrie 2015.

Anexe:
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***
Detalii Teraplast Grup:
Cu o traditie de peste 115 ani, Grupul Teraplast este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul
dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al
Grupului este structurat pe sase linii de business: Instalatii&Amenajari, Profile tamplarie, Granule, Panouri termoizolante,
Structuri metalice zincate si Tamplarie termoizolanta.
Facilitatile de productie ale companiilor din Grup sunt localizate in Parcul Industrial Teraplast, dezvoltat pe o suprafata de
peste 200.000 mp, in extravilanul municipiului Bistrita. In perioada 2007-2014 Grupul Teraplast a investit peste 200 de
milioane de lei in dezvoltarea si modernizarea capacitatilor de productie, dar si in extinderea portofoliului de produse.
Incepand din 2 iulie 2008 cea mai mare companie din Grup - Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub
simbolul TRP.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast:
Anca Rif - Manager Marketing & Comunicare
Tel: +40-752-101.639
Email: anca.rif@teraplast.ro; comunicare@teraplast.ro
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