
 
 
 

 
www.duncea-stefanescu.ro 

Wide experience. Innovative solutions. Since 1999  

 

 

 

 

Facilități fiscale acordate de Administrația Fondului pentru Mediu 
 

În Monitorul Oficial nr. 436 / 25.05.2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
nr. 1058 privind aprobarea procedurii și formularelor utilizate pentru aplicarea Capitolului II din 
Ordonanța Guvernului nr. 6 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale („Ordinul 1058”). 

 

Sfera de aplicare 

���� Procedura aprobată prin Ordinul 1058 se aplică obligaţiilor bugetare administrate de Administraţia 
Fondului pentru Mediu (“AFM”). 

���� Obligaţiile bugetare administrate de AFM cuprind: 

• taxe,  

• contribuţii, 

• alte sume datorate la bugetul Fondului pentru mediu, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, 

• obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa AFM 
în vederea recuperării. 
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Cine beneficiază de procedura stabilită prin Ordinul 1058? 

���� Principalele categorii de beneficiari ai facilităţilor prevăzute în procedura stabilită prin Ordinul 1058: 

• debitorii (persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică) care la data de 
31.12.2018 inclusiv aveau obligaţii principale restante administrate de AFM sub 1.000.000 LEI; 

• debitorii (persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ - teritoriale sau 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice), care la data 
de 31.12.2018 inclusiv aveau obligaţii bugetare principale restante administrate de AFM de 
1.000.000 LEI sau mai mari. 

 

Care sunt facilitățile fiscale acordate de AFM? 

���� Administraţia Fondului pentru Mediu acordă următoarele facilităţi fiscale: 

• amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de 
atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 
16.12.2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AFM conform 
art. 28, alin. (1) din Ordonanța Guvernului 6 / 2019 privind instituirea unor facilități fiscale 
(“Ordonanța 6 / 2019”); 

• anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente anumitor obligații bugetare principale, expres 
menționate. 

 

Aspecte importante privind procedura de amânărea plății 

���� Debitorii interesați de amânarea plății obligațiilor de plată accesorii menționate depun o notificare, 
potrivit modelului din Anexa 2 a Ordinului 1058, fie la registratura AFM, fie prin poştă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire. 

���� În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării menționate, AFM emite şi comunică 
debitorului certificatul de atestare fiscală. 

���� În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală şi evidenţa 
contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 
3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. 

���� După clarificarea neconcordanţelor, AFM întocmeşte în două exemplare procesul - verbal de punere de 
acord, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noul certificat de atestare fiscală. 

���� După întocmirea procesului - verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită 
clarificarea neconcordanţelor în termen de 3 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală,  
AFM emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, precum şi adresa de sistare 
temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are 
deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin / datorează sume de bani debitorului ori, 
după caz, înştiinţarea de respingere a notificării, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre 
ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din Ordonanța 6 / 2019. 

���� În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori 
în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, AFM emite decizie de 
modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii. 
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Aspecte importante privind procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii 

���� Debitorii care, fie au depus la registratura AFM, fie au comunicat prin poștă cu scrisoare recomandată 
la sediul AFM cerere de anulare a obligațiilor accesorii până la data de 16.12.2019 inclusiv, beneficiază 
de anularea obligațiilor de plată accesorii. 

Cu titlu de excepție, în vederea anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de 
plată până la data de 31.12.2018, individualizate în decizii de impunere, debitorii pot depune 
cererea de anulare a accesoriilor după stingerea obligaţiilor fiscale principale individualizate în 
decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
comunicarea deciziei de impunere. 

���� Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în 
condiţiile legii, la data de 31.12.2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat, şi care intenţionează să 
beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii, potrivit cap. II din Ordonanţa 6 / 2019, vor 
face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în 
notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor. 

���� Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură 
cerere pentru toate accesoriile următoarelor categorii de obligații, fie câte o cerere pentru fiecare dintre 
acestea: 

• obligaţii bugetare restante la data de 31.12.2018, 

• obligaţii bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă, 

• obligaţii bugetare cu termene de plată până la data de 31.12.2018 şi stinse până la această dată, 

• obligaţii bugetare cu termene de plată până la data de 31.12.2018 individualizate în decizii de 
impunere. 

���� Cererea de anulare a accesoriilor trebuie să cuprindă anumite elemente obligatorii, prevăzute în mod 
expres în Ordinul 1058. 

���� Ulterior înregistrării cererii de anulare a accesoriilor și analizării îndeplinirii condițiilor necesare, 
Administraţia Fondului pentru Mediu: 

• emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea 
actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, 

• reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face 
obiectul anulării, 

• emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de 
anulare a accesoriilor, după caz. 

 

Prevederile Ordinului 1058 au intrat în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial, respectiv 
25.05.2020. 
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