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Procedura de înregistrare pentru depunerea online a
declarațiilor la Fondul de Mediu
Stimați Parteneri,

În ceea ce privește obligațiile completării și depunerii periodice a declarațiilor privind gestionarea de
deșeuri la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), conform OUG 196 / 2005 privind Fondul pentru
Mediu, vă informăm că declarațiile aferente perioadelor de raportare până în luna mai 2020, inclusiv, pot fi
depuse în format fizic, pe hârtie, folosind ultima versiune a aplicației pusă la dispoziție pe site-ul AFM.
Începând cu declarațiile aferente perioadei de raportare iunie 2020, contribuabilii vor trebui să le transmită
exclusiv on-line, în conformitate cu procedura prevăzută de Ordinul 572 / 2019 pentru depunerea
declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
Deși Ordinul 572 / 2019 prevede în mod expres faptul că depunerea on-line a declarațiilor privind obligațiile
la Fondul pentru Mediu reprezintă o alternativă a depunerii declarațiilor în format fizic, AFM, prin
comunicatele transmise pe site-ul propriu, a restricționat dreptul contribuabililor de a mai depune
declarațiile în format fizic, începând cu perioada de raportare aferentă lunii iunie 2020.
Astfel, declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru Mediu aferente lunii iunie 2020 vor trebui înregistrate,
semnate și transmise on-line către AFM până la data de 25.07.2020.
În vederea depunerii on-line a declarațiilor la Fondul pentru Mediu, contribuabilii la AFM sunt nevoiți să
parcurgă anumite etape procedurale:

1. Identificarea persoanei care se va ocupa lunar de completarea și transmiterea
declarațiilor online la AFM
Menționăm că declarația lunară ce trebuie transmisă la AFM poate fi completată și semnată fie de către
reprezentantul legal al contribuabilului la AFM, fie de către o persoană desemnată de acesta.
În cazul în care optați pentru desemnarea unei alte persoane decât reprezentantul legal în vederea
completării și depunerii on-line a declarațiilor lunare la AFM, va fi nevoie ca reprezentantul legal al
contribuabilului AFM să împuternicească persoana în cauză printr-o procură notarială, ce trebuie să
cuprindă anumite elemente obligatorii prevăzute în Ordinul 572 / 2019 și care va fi ulterior transmisă în
original la sediul AFM.
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Un aspect esențial este faptul că persoana care se ocupă de completarea, semnarea și
transmiterea declarațiilor on-line la AFM, fie că vorbim despre reprezentantul legal al
contribuabilului AFM, fie că vorbim despre persoana desemnată de către acesta, este obligată
să dețină o semnătură electronică calificată pe numele său și un certificat calificat pentru
semnătură electronică.
Precizăm că semnarea declarațiilor on-line se va face prin atașarea unei semnături electronice
calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătura electronică, emis de un prestator
de servicii calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul UE 910/20141.

2. Obținerea accesului în contul on-line creat pentru contribuabilul la AFM
După efectuarea demersurilor de mai sus, se vor parcurge anumiți pași procedurali, prin completarea
unor cereri către AFM,în vederea obținerii accesului în contul on-line al contribuabilului.

3. Confirmarea deschiderii de cont pe platforma AFM
AFM va analiza documentația depusă de către contribuabil și, în situația în care aceasta va fi completă
și corectă, va transmite acestuia confirmarea deschiderii de cont pe platforma de lucru a AFM.
Odată cu primirea unui cont și a unei parole, reprezentantul contribuabilului desemnat în relația cu AFM
va putea completa și transmite on-line declarațiile periodice către AFM, accesând adresa web:
https://online.afm.ro/.
Un alt aspect important de care trebuie să țineți cont este faptul că declarațiile rectificative nu
vor putea fi transmise on-line, ci doar în formatul fizic obișnuit, și anume declarația rectificativă se va
completa în platforma AFM, se va printa, se va semna și se va depune în format fizic, întotdeauna
împreună cu documentele justificative la AFM.
Având în vedere precizările de mai sus, vă recomandăm să faceți toate demersurile necesare în
vederea obținerii unui cont on-line pe platforma de lucru a AFM, care vă va permite să completați și să
transmiteți declarațiile periodice la AFM prin mijloace electronice. Dacă nu veți reuși să vă conformați
obligației de a vă crea un cont on-line pentru depunerea declarațiilor până la termenul limită, veți risca
întârzieri în depunerea la termen a declarațiilor, care sunt sancționate contravențional conform legii.
De asemenea, dacă, urmare a unui potențial control al AFM, se constată că nu ați declarat în mod
corespunzător obligațiile de mediu, echipa de control va emite o decizie de impunere, prin care veți
putea fi sancționați, pe lângă plata creanțelor constatate, la plata de penalități și dobânzi penalizatoare,
aplicate de la data la care ar fi trebuit să declarați obligațiile de mediu și până la data plății efective a
creanțelor.
În cazul în care aveți nevoie de suport, echipa noastră de specialiști privind obligațiile de mediu, 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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Regulamentul UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața
internă.
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