
 
 
 

 
www.duncea-stefanescu.ro 

Wide experience. Innovative solutions. Since 1999  

 

 

 

 

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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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa                                     
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying 
your full name and title, as well as the name of your company. 


