Tax & Legal Weekly Alert
10 ianuarie 2019

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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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
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juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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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
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