ORDIN nr. 1043 din 12 noiembrie 2002 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la
veniturile Fondului pentru mediu"
În temeiul dispoziţiilor art. 3 şi 91 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 pct. 3 şi ale art. 3 pct. II lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului
pentru mediu", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Declaraţia privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu va fi obligatoriu completată şi
depusă de către persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare, care
desfăşoară activităţi ce le impun obligaţia, conform legii, de a plăti cotele către Administraţia Fondului
pentru Mediu.

Art. 3
Administraţia Fondului pentru Mediu va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi va exercita
atribuţii privind controlul, urmărirea şi încasarea sumelor datorate Fondului pentru mediu în condiţiile
legii.

Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

ANEXĂ:
ROMÂNIA
MINISTERUL APELOR SI PROTECŢIEI MEDIULUI
DECLARAŢIE privind obligaţiile de plata Ia veniturile Fondului pentru mediu pentru luna .....................
anul .........
TEMEI LEGAL - Legea 73/2000 cu modificările si completările ulterioare
(O.U.G. nr. 93/2001 si Legea nr. 293/2002)
DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ
Se completează cu X g
c
d
e
f
Numai in cazul declaraţiilor rectificative
DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI
COD de înregistrare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denumire
Judeţ

Localitate

Strada

Număr

Bloc

Sc.

Ap.

Cod postal

Sector

Tel.

Fax/e-mail

LEI
Nr. crt.

Specificaţie

1

Cota de 3% din veniturile incasate de agenţii economici colectori sau
valorificatori de deşeuri feroase si neferoase;

2

sumele incasate pentru emisii de poluanţi in atmosfera ce afectează
factorii de mediu, prevăzute in Anexa nr. 1;

3

veniturile incasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea

Contribuţie
Datorata

virata

deşeurilor reciclabile, prevăzute in Anexa nr. 2;
4

Cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători si
importatori, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente;

5

Cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase
comercializate de producători si importatori, prevăzute in Anexa nr. 3
mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor;

6

Cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase
comercializate de producători si importatori, utilizate in agricultura,
prevăzute in Anexa nr. 4;

7

Cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate
de la Regia Naţionala a Pădurilor si de la alţi proprietari de păduri,
persoane juridice sau persoane fizice;

8

Cota de 1,5 din valoarea incasata prin comercializarea produselor
finite din tutun;
TOTAL CONTRIBUŢII
(rd. l + .............+ rd. 8)

luna curenta
Cumulat

Obligaţia calculării si vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor de mai sus revine persoanelor
fizice si juridice care desfăşoară respectivele activităţi. Data de la care se calculează aceste sume este 07
iunie 2002.
BANCA

CONT

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaraţii, declar ca am verificai datele
din prezenta declaraţie si in conformitate cu informaţiile furnizate o declar corecta si completa.
Funcţia (director general sau alta persoana autorizata) ..............................
Numele ....................... prenumele ..........................
Data .....................
Semnătura si stampila .......................
Prezentul titlu de creanţa devine executoriu in condiţiile legii.
Declaraţia se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul in Bucureşti, Splaiul Independentei
nr. 294, Sector 6, Email: afm@mappm.ro. având contul 501714715650 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti.
Declaraţia lunara trimisa prin posta g
c
d
e
f
Declaraţia lunara transmisa pe cale electronica g
c
d
e
f
Termenul de depunere a prezentei declaraţii este pana la data de 25 a lunii următoare lunii la care se
refera.
Întocmit,
Nume .................
Prenume ....................

Semnătura .................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 851 din data de 26 noiembrie 2002

