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Depunerea declarațiilor la AFM - o obligație fiscală ce nu
trebuie ignorată!
Stimați Parteneri,
Având în vedere contextul economic dificil cauzat de răspândirea infecției COVID-19, Administrația
Fondului pentru Mediu (“AFM”) a implementat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri,
printre care și amânarea termenului limită pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru
Mediu pentru luna februarie 2020, și anume de la data limită de 25.03.2020 la data de 25.04.2020, dată la
care ar fi trebuit să fie depuse atât declarațiile aferente lunii februarie, cât și cele aferente lunii martie 2020.
Deși starea de urgență la nivel național a fost prelungită până la data de 14.05.2020, AFM nu a mai revenit
asupra măsurii amânării termenului pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru
Mediu.
În contextul în care ne apropiem de data la care starea de urgență va înceta, urmând a fi înlocuită cu
starea de alertă la nivel național, și având în vedere că AFM nu a revenit asupra măsurii privind
prelungierea termenelor de depunere a declarațiilor lunare la AFM, vă atenționăm că, potrivit OUG 196 /
2005 privind Fondul pentru Mediu, aveți obligația să declarați lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope,
echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața
națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate,
cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de
deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate.
Așadar până la data de 25.04.2020 ar fi
trebuit să fie depuse declarațiile aferente
lunilor februarie și martie 2020, iar până
la data de 25.05.2020 urmează a se
depune declarația aferentă lunii aprilie
2020.
Vă reamintim că, în cazul în care omiteți să
depuneți declarațiile lunare până la
termenele limită mai sus menționate, sunteți
pasibili
de
plata
unei
amenzi
contravenționale cuprinsă între 500 și 1.000
LEI (pentru persoane fizice) și între 1.000 și
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5.000 LEI (pentru persoane juridice). Prevederile OUG 196 / 2005 se completează cu prevederile OG 2 /
2001, privind regimul juridic al contravențiilor, ceea ce înseamnă că veți putea achita jumătate din minimul
amenzii în termen de 15 zile de la înmânarea / comunicarea procesului- verbal.
În schimb, pentru sumele reprezentând contribuțiile datorate către AFM pe care nu le veți achita în
termenul legal, sunteți pasibili, pe lângă plata tuturor sumelor restante, de plata de dobânzi și penalități de
întârziere, conform deciziei de impunere emise de AFM, urmare a controlului fiscal. Dobânzile și penalitățile
se calculează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală.
Având în vedere precizările de mai sus, pentru a preîntâmpina plata de amenzi, dobânzi și penalități de
întârziere, vă rugăm să verificați dacă ați procedat la depunerea declarațiilor în termen, la plata
contribuțiilor datorate către AFM și dacă dețineți pentru fiecare dintre acestea evidența scrisă și documente
justificative. În situația în care nu v-ați conformat acestor obligații, vă recomandăm să procedați cât mai
rapid la îndeplinirea acestora.

În cazul în care aveți nevoie de suport, echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție cu asistență și
consiliere la cele mai înalte standarde de competență.

Cu stimă,

Denisa Benga
Head of Waste Management
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