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Int ra l e gi s 6.2 - CTC E Pi a t ra Ne a m Ń , 201 2
www.ctce.ro

ORDIN nr. 549 din 5 iunie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind
obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si
depunere a acestuia
(actualizat pana la data de 21 septembrie 2010*)
EMITENT:

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

Data intrarii in vigoare: 12 Iunie 2006
----------*) Textul iniŃial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
504 din 12 iunie 2006. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-NeamŃ pânã la data de 21 septembrie 2010, cu
modificãrile şi completãrile aduse de ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie 2010 .
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din OrdonanŃa de urgenŃã a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 105/2006 ,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul mediului şi gospodãririi apelor emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã modelul şi conŃinutul formularului "DeclaraŃie privind obligaŃiile
la Fondul pentru mediu", prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul prevãzut la art. 1 se completeazã şi se depune potrivit
instrucŃiunilor cuprinse în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu se depune în
format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la
AdministraŃia Fondului pentru Mediu.
(2) Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraŃiei
prevãzute la art. 1 se editeazã folosindu-se programul informatic de asistenŃã
elaborat şi pus la dispoziŃie contribuabililor, în mod gratuit, de cãtre
AdministraŃia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro.
(3) Formularul editat pe suport hârtie de cãtre contribuabili cu ajutorul
programului informatic de asistenŃã se semneazã, se ştampileazã şi se depune în
original la sediul AdministraŃiei Fondului pentru Mediu sau se comunicã cu
confirmare de primire.
(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupã
semnarea ConvenŃiei privind comunicarea declaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul
pentru mediu. Forma şi conŃinutul convenŃiei se aprobã prin dispoziŃie a
preşedintelui AdministraŃiei Fondului pentru Mediu. ConvenŃia va fi pusã la
dispoziŃia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro.
-------------

1 of 10

10/14/2012 7:35 PM

ORDIN (A) 549 05-06-2006

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=122354&screen...

Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr.
1.477 din 16 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21
septembrie 2010.
(5) Pentru declararea unei obligaŃii de platã, pentru aceeaşi perioadã de
raportare, nu se utilizeazã simultan mai multe metode de depunere a declaraŃiilor
fiscale.
------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr.
1.477 din 16 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21
septembrie 2010.
(6) În situaŃia în care plãtitorul de taxe sau contribuŃii a utilizat pentru
aceeaşi obligaŃie de platã şi aceeaşi perioadã de raportare mai multe metode de
depunere, va fi înregistratã prima declaraŃie depusã, conform legii.
------------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr.
1.477 din 16 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21
septembrie 2010.
(7) Sumele înscrise în declaraŃii nu cuprind taxe sau contribuŃii stabilite
prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acŃiunilor de inspecŃie
fiscalã.
------------Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr.
1.477 din 16 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21
septembrie 2010.
ART. 4
Prevederile prezentului ordin se aplicã pentru obligaŃiile la Fondul pentru
mediu datorate începând cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie
2006, conform OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006 .
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul
ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 334/2004 pentru aprobarea
modelului şi conŃinutului formularului "DeclaraŃie privind obligaŃiile de platã
la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.
ART. 6
AdministraŃia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucureşti, 5 iunie 2006.
Nr. 549.
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ANEXA 1
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Loc rezervat organului competent:
AdministraŃia Fondului pentru Mediu Nr. de înregistrare:
Data:
DECLARAłIE
privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
Perioada de raportare
│
│
├────────────────────────────────────────┤
RECTIFICATIVĂ
│
│
Luna
Anul
│(Se genereazã de cãtre programul
│
│
|_|_|
|_|_|_|_|
│ informatic de asistenŃã.)
│
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

I. Date de identificare ale plãtitorului
Cod de identificare fiscalã ..........
Denumire .............................
JudeŃul ........, localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc.
...., ap. ...., cod poştal ....., sectorul ...., tel. ...., fax ..., e-mail ....,
cont ......., banca ........
II. Date privind obligaŃia bugetarã
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
Denumirea obligaŃiei bugetare
│
Suma datoratã
│
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Denumire*
│
│
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│
│
│
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│TOTAL:
│
│
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

III. Date privind cantitãŃile de ambalaje introduse pe piaŃa naŃionalã de
cãtre operatorii economici responsabili
┌─────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Tip material │Cantitatea introdusã │
Cantitatea valorificatã
│
│
│pe piaŃa naŃionalã
│
(kg)
│
│
│
(kg)
├───────────────────────┬─────────────────┤
│
│
│Cantitatea valorificatã│
Cantitatea
│
│
│
│prin altã operaŃiune
│
valorificatã │
│
│
│de valorificare decât │ prin reciclare │
│
│
│
reciclare
│
(kg)
│
│
│
│
(kg)
│
│
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│Denumire**
│
│
│
│
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├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL:
│
│
│
│
└─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘

IV. Date privind cantitãŃile de anvelope noi şi/sau uzate destinate
reutilizãrii introduse pe piaŃa naŃionalã de cãtre operatorii economici
┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Cantitatea introdusã pe piaŃa naŃionalã*** │
Cantitatea gestionatã****
│
│
(kg)
│
(kg)
│
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│TOTAL:
│
│
└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

V. Date privind cantitãŃile de uleiuri introduse pe piaŃa naŃionalã de cãtre
operatorii economici
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Cantitatea introdusã pe piaŃa naŃionalã*** (l) │Cantitatea gestionatã***** (l)│
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│TOTAL:
│
│
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Prezenta declaraŃie reprezintã titlu de creanŃã şi produce efectele juridice
ale înştiinŃãrii de platã de la data depunerii acesteia, în condiŃiile legii.
Sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în declaraŃii, declar cã datele
din aceastã declaraŃie sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele ................................
Semnãtura şi ştampila ..............................
FuncŃia ............................................
Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipãrite automat de programul
informatic de asistenŃã
------------*) Se completeazã: obligaŃia de platã la bugetul Fondului pentru mediu, conform
OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu,
aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006
, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.
**) Se completeazã: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaŃa
naŃionalã (sticlã, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn). Materialele compozite
se încadreazã în funcŃie de materialul preponderent.
***) Se completeazã: cantitatea totalã introdusã pe piaŃã în perioada de
raportare aferentã anului precedent perioadei de raportare.
****) Se completeazã: cantitatea gestionatã în perioada de raportare,
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potrivit legislaŃiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.
*****) Se completeazã: cantitatea gestionatã în perioada de raportare,
potrivit legislaŃiei în vigoare privind gestionarea uleiurilor uzate.
------------Anexa 1 a fost înlocuitã cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie
2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010, conform pct.
3 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 2
INSTRUCłIUNI
de completare şi depunere a formularului
"DeclaraŃie privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu"
CAP. I
Completarea formularului "DeclaraŃie privind obligaŃiile la Fondul pentru
mediu"
Perioada de raportare:
În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numãrul lunii la care se referã
obligaŃia, acest lucru fiind valabil şi pentru obligaŃiile de platã cu termen
scadent lunar şi pentru obligaŃiile de platã cu termen scadent trimestrial şi
anual (de exemplu: 02 pentru obligaŃiile de platã reprezentând taxele pentru
emisiile de poluanŃi în atmosferã, datorate de operatorii economici deŃinãtori de
surse staŃionare a cãror utilizare afecteazã factorii de mediu, aferente lunii
februarie).
În rubrica "Anul" se completeazã anul de raportare cu cifre arabe, cu 4
caractere (de exemplu: 2009).
SecŃiunea I: "Date de identificare ale plãtitorului"
Rubrica "Cod de identificare fiscalã" se completeazã astfel:
a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscalã
ori codul unic de înregistrare;
b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numãrul
de identificare fiscalã, dupã caz.
Înscrierea cifrelor în casetã se face cu aliniere la dreapta.
În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plãtitor de taxã pe
valoare adãugatã nu se completeazã atributul RO.
În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele
contribuabilului la Fondul pentru mediu, dupã caz.
Rubricile privind adresa se completeazã cu datele corespunzãtoare
domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice
sau persoane fizice, dupã caz.
SecŃiunea a II-a: "Date privind obligaŃia bugetarã"
Pentru fiecare obligaŃie de platã prevãzutã în OrdonanŃa de urgenŃã a
Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 105/2006
, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, datoratã pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar,
trimestrial sau anual, se completeazã în acelaşi formular tabelul generat cu
ajutorul programului informatic de asistenŃã. Sumele reprezentând obligaŃii
constituite în perioada de raportare la care se referã DeclaraŃia privind
obligaŃiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzãtoare, în
conformitate cu instrucŃiunile de mai jos.
În situaŃia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultã sume datorate,
reprezentând contribuŃii şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele
fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu,
se înscrie cifra 0 (zero).
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Sumele stabilite prin actele de inspecŃie, ca diferenŃe de contribuŃii şi
taxe, nu se înscriu în DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu.
În coloana "Denumirea obligaŃiei bugetare" se înscrie denumirea obligaŃiei
de platã la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaŃiei în vigoare,
datoratã în perioada de raportare.
În cazul taxelor cu termen de declarare şi de platã anual, obligaŃiile de
platã se completeazã la DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu
aferentã lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuŃia
aferentã ambalajelor introduse pe piaŃã naŃionalã de cãtre operatorii economici
responsabili, obligaŃiile de platã aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se
înscriu în declaraŃia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare pânã la data
de 25 ianuarie 2010 inclusiv).
În coloana "Suma datoratã" se înscrie suma reprezentând contribuŃii şi taxe
datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit
legislaŃiei în vigoare.
SecŃiunea a III-a: "Date privind cantitãŃile de ambalaje introduse pe piaŃa
naŃionalã de cãtre operatorii economici responsabili"
Aceastã secŃiune reflectã diferenŃa dintre obiectivul anual de valorificare
sau incinerare în instalaŃii de incinerare cu recuperare de energie şi de
valorificare prin reciclare, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin
legislaŃia în vigoare şi obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor
introduse pe piaŃa naŃionalã de cãtre operatorii economici responsabili.
În coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje
introdus pe piaŃa naŃionalã (de exemplu: sticlã, plastic, hârtie şi carton,
metal, lemn). Materialele compozite se încadreazã în funcŃie de materialul
preponderent.
În coloana "Cantitatea introdusã pe piaŃa naŃionalã (kg)" se înscriu cu
cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitãŃile de ambalaje introduse
pe piaŃa naŃionalã de cãtre operatorii economici responsabili în perioada de
raportare.
În coloana "Cantitatea valorificatã (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip
de material, în kilograme, cantitãŃile de deşeuri de ambalaje valorificate de
operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual
şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:
a) în coloana "Cantitatea valorificatã prin altã operaŃiune de valorificare
decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în
kilograme, cantitãŃile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altã operaŃiune
de valorificare decât reciclare de cãtre operatorii economici responsabili în
perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de
responsabilitate;
b) în coloana "Cantitatea valorificatã prin reciclare (kg)" se înscriu cu
cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitãŃile de deşeuri de ambalaje
valorificate prin reciclare de cãtre operatorii economici responsabili în
perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de
responsabilitate.
În situaŃia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultã cantitãŃi de
ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili
sunt rãspunzãtori, se înscrie cifra 0 (zero) la poziŃia corespunzãtoare din
tabel.
SecŃiunea a IV-a: "Date privind cantitãŃile de anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizãrii, introduse pe piaŃa naŃionalã de cãtre operatorii
economici"
Aceastã secŃiune reflectã diferenŃa dintre obiectivul de gestionare anual,
calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislaŃia în vigoare, şi
obiectivul efectiv realizat, în cazul operatorilor economici care introduc pe
piaŃa naŃionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii.
În coloana "Cantitatea introdusã pe piaŃa naŃionalã (kg)" se înscriu cu
cifre arabe cantitãŃile de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe
piaŃã de cãtre operatorii economici în perioada de raportare aferentã anului
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precedent.
În coloana "Cantitatea gestionatã (kg)" se înscriu cu cifre arabe
cantitãŃile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare
de cãtre operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã anvelope noi
şi/sau uzate destinate reutilizãrii, în mod individual şi/sau prin transfer de
responsabilitate.
În situaŃia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultã cantitãŃi de
anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã
anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii sunt rãspunzãtori, se înscrie
cifra 0 (zero) la poziŃia corespunzãtoare din tabel.
SecŃiunea a V-a: "Date privind cantitãŃile de uleiuri introduse pe piaŃa
naŃionalã de cãtre operatorii economici"
Aceastã secŃiune reflectã diferenŃa dintre cantitãŃile corespunzãtoare
obligaŃiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizându-se
procentajul stabilit prin legislaŃia în vigoare, şi cantitãŃile de uleiuri uzate
gestionate, în cazul operatorilor economici care introduc pe piaŃa naŃionalã
astfel de produse.
În coloana "Cantitatea introdusã pe piaŃa naŃionalã (l)" se înscriu cu cifre
arabe cantitãŃile de uleiuri, în litri, introduse pe piaŃa naŃionalã de cãtre
operatorii economici în perioada de raportare aferentã anului precedent.
În coloana "Cantitatea gestionatã (l)" se înscriu cu cifre arabe
cantitãŃile, în litri, de uleiuri uzate gestionate în perioada de raportare de
cãtre operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã astfel de produse.
În situaŃia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultã cantitãŃi de
uleiuri pentru care operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã astfel
de produse sunt rãspunzãtori, se înscrie cifra 0 (zero) la poziŃia
corespunzãtoare din tabel.
CAP. II
InstrucŃiuni de completare a formularului "DeclaraŃie privind obligaŃiile la
Fondul pentru mediu" - rectificativã
În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaŃiile la Fondul
pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica
obligaŃiile eronat declarate prin depunerea DeclaraŃiei privind obligaŃiile la
Fondul pentru mediu rectificative, aferentã fiecãrei perioade pentru care s-a
declarat eronat.
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificativã
înlocuieşte declaraŃia depusã iniŃial.
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificativã se
completeazã înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru
care se face rectificarea.
În cazul în care contribuabilii datoreazã mai multe obligaŃii şi declarã
eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraŃiei rectificative vor
înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat
eronat.
În cazul rectificãrii obligaŃiilor prevãzute la secŃiunile a III-a, a IV-a
şi a V-a ulterior depunerii declaraŃiei lunii decembrie, se rectificã obligaŃiile
eronat constituite aferente perioadei de raportare din DeclaraŃia privind
obligaŃiile la Fondul pentru mediu comunicatã AdministraŃiei Fondului pentru
Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune sau se transmite şi
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificativã aferentã
lunii decembrie a anului respectiv.
CAP. III
Depunerea sau transmiterea DeclaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru
mediu şi a DeclaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificative
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu se completeazã şi se
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depune sau se transmite de cãtre persoanele juridice şi persoanele fizice care au
calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaŃiei
în vigoare.
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu în forma editatã pe
suport hârtie se depune/comunicã cu confirmare de primire, iar declaraŃia în
format electronic se transmite, potrivit ConvenŃiei privind comunicarea
declaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu, în format electronic.
Transmiterea declaraŃiilor privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu în
format electronic se face numai dupã încheierea între persoanele
juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului
pentru mediu şi AdministraŃia Fondului pentru Mediu a ConvenŃiei privind
comunicarea declaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu în format
electronic.
Contribuabilii care transmit declaraŃiile privind obligaŃiile la Fondul
pentru mediu în format electronic se înregistreazã la AdministraŃia Fondului
pentru Mediu prin încheierea ConvenŃiei privind comunicarea declaraŃiei privind
obligaŃiile la Fondul pentru mediu în format electronic.
Termenele de declarare a obligaŃiilor la Fondul pentru mediu sunt prevãzute
în actele normative în vigoare, astfel:
1. lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care s-a
desfãşurat activitatea, pentru obligaŃiile de platã reprezentând:
a) o contribuŃie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor
metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrãrii,
obŃinute de cãtre generatorul deşeurilor, respectiv deŃinãtorul bunurilor
destinate dezmembrãrii, persoanã fizicã sau juridicã. Sumele se reŃin prin stopaj
la sursã de cãtre operatorii economici care desfãşoarã activitãŃi de colectare
şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaŃia sã le vireze la Fondul pentru
mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanŃi în atmosferã, datorate de operatorii
economici deŃinãtori de surse staŃionare a cãror utilizare afecteazã factorii de
mediu, în cuantumul prevãzut în anexa nr. 1 la OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului
nr. 196/2005
, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
105/2006
, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) o contribuŃie de 2% din valoarea substanŃelor clasificate prin acte
normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaŃa naŃionalã de
cãtre operatorii economici;
d) o contribuŃie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase
şi/sau a materialelor lemnoase obŃinute de cãtre administratorul, respectiv
proprietarul pãdurii, cu excepŃia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor
ornamentali, pomilor de Crãciun, rãchitei şi puieŃilor;
2. lunar, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care s-a
desfãşurat activitatea, pentru:
a) cantitãŃile de ambalaje introduse pe piaŃa naŃionalã şi cantitãŃile
valorificate, în vederea stabilirii diferenŃei dintre obiectivul anual de
realizat, prevãzut de legislaŃia privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje, şi cel efectiv realizat. DeclaraŃiile se completeazã şi se
depun/transmit de cãtre operatorii economici responsabili;
b) cantitãŃile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaŃa naŃionalã şi
cantitãŃile gestionate, pentru stabilirea diferenŃei dintre obiectivul anual de
realizat, prevãzut de legislaŃia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel
efectiv realizat. DeclaraŃiile se completeazã şi se depun/transmit de cãtre
operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã anvelope noi şi/sau uzate
destinate reutilizãrii;
c) cantitãŃile de uleiuri, introduse pe piaŃa naŃionalã şi cantitãŃile de
uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferenŃei dintre cantitãŃile
corespunzãtoare obligaŃiilor anuale de gestionare prevãzute în legislaŃia în
vigoare şi cantitãŃile de uleiuri uzate gestionate. DeclaraŃiile se completeazã
şi se depun/transmit de cãtre operatorii economici care introduc pe piaŃa
naŃionalã astfel de produse;
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3. trimestrial, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare trimestrului în care
s-a desfãşurat activitatea, pentru obligaŃiile de platã reprezentând:
- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucatã, aplicatã pungilor şi sacoşelor pentru
cumpãrãturi, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obŃinute din
resurse neregenerabile definite potrivit OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr.
195/2005
privind protecŃia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin
Legea nr. 265/2006
, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, încasatã de
la operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã astfel de ambalaje de
desfacere. Ecotaxa se evidenŃiazã distinct pe documentele de vânzare, iar
valoarea acesteia se afişeazã vizibil la punctul de vânzare, în vederea
informãrii consumatorilor finali;
4. anual, pânã la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaŃiile de platã
aferente anului precedent, reprezentând:
a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru
depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevãzute în anexa nr. 2 la
OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005
, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 105/2006
, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare;
b) contribuŃia de 2 lei/kg, datoratã de operatorii economici care introduc pe
piaŃa naŃionalã ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenŃa dintre
cantitãŃile de deşeuri de ambalaje corespunzãtoare obiectivelor de valorificare
sau incinerare în instalaŃii de incinerare cu recuperare de energie şi de
valorificare prin reciclare prevãzute în anexa nr. 3 la OrdonanŃa de urgenŃã a
Guvernului nr. 196/2005
, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
105/2006
, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cantitãŃile de
deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaŃii de
incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
c) contribuŃia de 2 lei/kg anvelopã, datoratã de operatorii economici care
introduc pe piaŃa naŃionalã anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii,
pentru diferenŃa dintre cantitãŃile de anvelope corespunzãtoare obligaŃiilor
anuale de gestionare prevãzute în legislaŃia în vigoare şi cantitãŃile efectiv
gestionate;
d) contribuŃia de 3% din suma care se încaseazã anual pentru gestionarea
fondurilor de vânãtoare, plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare;
e) contribuŃia de 100 lei/tonã, datoratã de unitãŃile administrativteritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii
obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitãŃilor de deşeuri municipale şi
asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata fãcându-se pentru
diferenŃa dintre cantitatea corespunzãtoare obiectivului anual de diminuare şi
cantitatea corespunzãtoare obiectivului efectiv realizat prin activitãŃi
specifice de colectare selectivã şi valorificare;
f) taxa de 2 lei/l, aplicatã uleiurilor care fac obiectul Hotãrârii Guvernului
nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datoratã începând cu data de 1
ianuarie 2011 de cãtre operatorii economici care introduc pe piaŃa naŃionalã
astfel de produse, pentru diferenŃa dintre cantitãŃile corespunzãtoare
obligaŃiilor anuale de gestionare prevãzute în anexa nr. 4 la OrdonanŃa de
urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005
, aprobatã cu modificãri şi completãri prin
Legea nr. 105/2006
, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi
cantitãŃile de uleiuri uzate gestionate.
Depunerea sau transmiterea DeclaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru
mediu se realizeazã de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru
activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entitãŃilor fãrã personalitate
juridicã ale acesteia.
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificativã se
depune în original, la sediul AdministraŃiei Fondului pentru Mediu, sau se
comunicã cu confirmare de primire de cãtre persoanele juridice şi persoanele
fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoŃitã
de adresã şi documente justificative din care sã rezulte corectitudinea datelor
înscrise în declaraŃia rectificativã.
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DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificativã nu se
transmite în format electronic.
Dupã data începerii inspecŃiei fiscale nu se depun şi nu se înregistreazã
declaraŃii privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu şi declaraŃii privind
obligaŃiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse
inspecŃiei fiscale.
CAP. IV
Caracteristici de tipãrire, utilizare şi pãstrare ale formularului
"DeclaraŃie privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu"
Denumire: DeclaraŃie privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu
Caracteristici de tipãrire: se utilizeazã echipament informatic pentru
completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenŃã, asigurat
gratuit de AdministraŃia Fondului pentru Mediu.
Programul informatic de asistenŃã poate fi descãrcat de pe serverul de web
al AdministraŃiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
Utilizare: declararea obligaŃiilor la Fondul pentru mediu datorate de
persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la
Fondul pentru mediu, potrivit legislaŃiei în vigoare.
Întocmire: de cãtre toŃi contribuabilii la Fondul pentru mediu cãrora le revin
obligaŃii conform OrdonanŃei de urgenŃã a Guvernului nr. 196/2005
, aprobatã
cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006
, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare
DeclaraŃia privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu în forma editatã pe
suport hârtie se întocmeşte în douã exemplare, semnate şi ştampilate în original,
potrivit legii în vigoare, astfel:
- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;
- un exemplar la organul competent.
Formatul electronic al DeclaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru
mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit ConvenŃiei privind
comunicarea declaraŃiei privind obligaŃiile la Fondul pentru mediu în format
electronic.
Arhivare: la AdministraŃia Fondului pentru Mediu
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;
- formatul hârtie, în arhivã.
------------Anexa 2 a fost înlocuitã cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie
2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010, conform pct.
3 al art. I din acelaşi act normativ.
__________
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