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În acest număr:
Noutăți privind declararea ambalajelor pentru care s-a
transferat responsabilitatea
Încă din luna iunie a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2016,
obligația operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru
ambalaje, de a plăti pentru diferența dintre obiectivele anuale și cantitățile
efectiv valorificate pentru care au preluat responsabilitatea.
Pentru a implementa și în practică aceasta prevedere, în luna ianuarie va fi
publicat ordinul conținând noul model de declarație la Fondul pentru Mediu prin
care agenții economici vor putea introduce cantitatea de deșeuri de ambalaje
pentru care au transferat responsabilitatea, reducând astfel suma de plată.
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Noutăți privind declararea ambalajelor pentru care s-a
transferat responsabilitatea
Reprezentanții Ministerului Mediului au anunțat în cadrul Conferinței „Manifest
pentru România Verde” de ieri, publicarea în luna ianuarie a ordinului conținând
noul model de declarație la Fondul pentru Mediu ce va putea fi utilizat inclusiv
pentru declarația aferenta lunii decembrie 2016.
În noua declarație agenții economici vor putea introduce cantitatea de deșeuri de
ambalaje pentru care au transferat responsabilitatea și pentru care operatorii
care preiau responsabilitatea au obligația de a plăti pentru diferența dintre
obiectivele anuale și cantitățile efectiv valorificate.
Ce înseamnă pentru tine?
Recomandăm societăților să acorde atenție sporită la modul de completare a
declarației aferente lunii decembrie 2016 ce urmează să fie depusă până la data
de 25 ianuarie 2017. O declarare corectă a cantităților poate însemna reduceri
semnificative a sumei de plată la Fondul pentru Mediu.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Pieter Wessel
Partener
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com

Tax & Legal Weekly Alert: 22 decembrie 2016 | 2

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati
consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate
(numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal,
juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile
profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele
sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea,
trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru
pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din
Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica
independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania.
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe,
consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme
membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul
celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate.
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