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În acest număr:

Amânarea până în 2020 a contribuției privind nerealizarea
obiectivelor de colectare pentru echipamente electrice și
electronice și baterii și acumulatori portabili
În data de 27 iunie a fost publicată în Monitorul Oficial o lege privind modificarea
Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prin care se
amână până în anul 2020 plata contribuției pentru nerealizarea obiectivelor de
colectare atât de către operatorii economici care introduc pe piață echipamente
electrice și electronice și baterii și acumulatori portabili, cât și pentru
organizațiile colective care au preluat responsabilitatea gestionării acestora.
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Amânarea până în 2020 a contribuției privind nerealizarea
obiectivelor de colectare pentru echipamente electrice și
electronice și baterii și acumulatori portabili
Noua lege prin care se modifică Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu prevede următoarele:


Taxa de 80 de lei încasată de la proprietarii sau administratorii de depozite
pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea
eliminării finale prin depozitare care va intra în vigoare din 2019 nu se va
declara și plăti lunar, cum a fost inițial prevăzut, ci trimestrial;



Termenul pentru care se datorează contribuția de 4 lei / kg de care
operatorii economici pentru diferența dintre cantitățile de echipamente
electrice și electronice (“EEE”) și baterii si acumulatori portabili (“B/A”)
declarate ca introduse pe piață și cantitățile constatate de către
Administrația Fondului pentru Mediu ca introduse pe piață se prelungește
până la 31 decembrie 2019. Până la data apariției noii legi acest termen a
fost 31 decembrie 2017;



Începând cu 1 ianuarie 2020 contribuția de 4 lei / kg va fi datorată pentru
diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE și B/A corespunzătoare
obligațiilor anuale de colectare și deșeuri de EEE și B/A efectiv colectate;



Organizațiile colective care preiau responsabilitatea gestionării EEE-urilor și
B/A în numele clienților săi, vor datora contribuția de 4 lei/kg pentru
neîndeplinirea obiectivelor de colectare a EEE-urilor și B/A începând cu
2020. Până la data apariției noii legi acest termen a fost 2019.

Cum va impactează aceste modificări?
Vă recomandăm să analizați în perioada următoare cum vă impactează aceste
modificări în ceea ce privește modul de declarare a acestor EEE-uri și B/A către
Administrația Fondului pentru Mediu, dar și în relația cu organizațiile colective
cărora le-ați transferat responsabilitatea gestionării EEE-urilor și B/A.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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