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În acest număr:

Atestatele de comercializare angro sau en detail de produse
energetice își vor pierde valabilitatea de la 1 februarie 2019
Operatorii economici care comercializează produse energetice (benzine,
motorină, petrol lampant, GPL și biocombustibili) în sistem angro sau en detail
care doresc să-și continue activitatea după 31 ianuarie 2019, trebuie să depună
o nouă cerere de autorizare conform noilor condiții prevăzute de Ordinul nr.
3236/2018 al președintelui ANAF.
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Atestatele de comercializare angro sau en detail de produse
energetice își vor pierde valabilitatea de la 1 februarie 2019
Potrivit noului Ordin al ANAF, operatorii economici care intenționează să
comercializeze produse energetice angro sau en detail trebuie să depună o nouă
cerere de înregistrare la autoritatea vamală teritorială în acord cu noua
procedură, până la data de 1 februarie 2019.
Atestatele de comercializare obținute anterior în baza Ordinului nr. 1849/2016 își
vor pierde valabilitatea.
Noile prevederi conțin două excepții de la necesitatea deținerii de spații de
depozitare în cazul a două categorii de operatorii economici care comercializează
angro produse energetice, și anume:


operatorii economici care comercializează produse energetice în baza
cardurilor de combustibil către consumatorii finali;



operatorii economici afiliați ai operatorilor economici autorizați ca
antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați sau care dețin atestat
de comercializare angro de produse energetice și care comercializează
produse energetice din locațiile autorizate ale operatorilor economici cu
care sunt afiliați.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră ?
În cazul în care desfășurați activități de tipul celor mai sus menționate, vă
recomandăm ca până la 1 februarie 2019 să depuneți cererile de autorizare la
autoritatea vamală competentă conform noilor condiții.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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