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În acest număr: 

O nouă amânare a datei limită pentru depunerea declaraţiilor fizice către AFM, noi criterii 
aplicabile pungilor biodegradabile şi amnistia fiscală aplicabilă şi contribuţiilor către AFM 

Săptămâna aceasta, Administraţia Fondului pentru Mediu a amânat termenul limită de 
depunere a declaraţiilor în format fizic. Astfel, noua dată este de 25 octombrie 2020 aferentă 
perioadei de raportare septembrie 2020.  

În 29 iulie 2020 au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, nr. 1276/2020 privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor 
de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2020, pentru care 
nu se aplică ecotaxă.  

De amnistia fiscală aplicabilă accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale pot 
beneficia şi societăţile care înregistrează obligaţii de plată la Administraţia Fondului pentru 
Mediu. 
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O nouă amânare a datei limită pentru depunerea declaraţiilor fizice către AFM, noi criterii 
aplicabile pungilor biodegradabile, amnistia fiscală aplicabilă şi accesorilor aferente obligaţiilor 
de plată către AFM  

Site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu afişează începând de săptămâna aceasta o 
informare cu privire la amânarea termenului limită pentru depunerea declaraţiilor în format 
fizic. Vechiul termen de 25 august 2020 a fost amânat pentru data de 25 octombrie 2020, 
dată la care se depune declaraţia pentru contribuţiile aferente lunii septembrie 2020. 
Această nouă amânare oferă posibilitatea contribuabililor să finalizeze procedura de înrolare 
pe platforma online.afm.ro. 

Începând cu data de 29 iulie 2020 operatorii economici care introduc pe piaţa naţională 
pungi de transport fabricate din materiale care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, vor 
trebui să respecte caracteristicile tehnice stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor nr. 1276/2020, cu modificările aduse prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și 
Pădurilor nr. 1448/2020. Singura excepţie o reprezintă pungile de transport care au fost 
introduse pe piaţa naţională înainte de data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 
1276/2020, acestea putând fi comercializate până la epuizarea stocului existent, dar nu mai 
târziu de 1 ianuarie 2021. 

Pungile de transport fabricate din materiale care respectă cerinţele SR EN 13432:2002 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii tehnice: 

 substanţele folosite pentru obţinerea culorii pungilor de transport, pentru 
inscripţionarea elementelor de identificare şi informare potrivit legii, precum şi 
substanţele folosite pentru personalizare nu trebuie să modifice caracteristicile 
materialului care este utilizat la fabricarea pungilor de transport;   

 vor fi marcate cu un/o cod/număr/siglă pentru identificarea organismului care a eliberat 
certificatul pentru acordarea şi utilizarea mărcii de conformitate;   

 vor fi marcate cu sintagma: „compostabil acasă” sau „compostabil industrial”, după caz;   

 vor fi marcate cu nume şi cod unic de înregistrare pentru identificarea 
producătorului/manufacturierului şi ţării de origine - de exemplu: „Produs fabricat în 
România/Germania/Spania/China”. 

Toți operatorii economici care vor plăti integral obligaţiile restante la 31 martie 2020 către 
Administraţia Fondului pentru Mediu până la 15 decembrie 2020, vor putea solicita anularea 
dobânzilor, a penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente acestor obligaţii. Mai mult, de 
această măsură pot beneficia inclusiv societăţile aflate în insolvenţă sau care înregistrează 
accesorii nestinse aplicabile unor obligaţii principale stinse.  
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Ca urmare, considerăm că aceasta este o oportunitate importantă și rară pentru societăți de 
a-și reevalua obligațiile de plată către Administrația Fondului pentru Mediu. Recomandăm 
efectuarea unei revizii istorice pentru a identifica elemente nedeclarate pentru a putea 
beneficia de amnistie. În caz contrar, în cazul unei inspecții fiscale ulterioare, dobânzile și 
penalitățile pot genera un impact financiar deloc neglijabil. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați. 
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice 
afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL 
(numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe 
despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, 
consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și 
alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, 
prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, 
oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva 
probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de 
profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook 
sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o 
descriere a serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm 
accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii 
profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un 
mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. 
Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de 
către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
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