
Cât de pregătite sunt companiile din România în cazul unui control al 
Administrației Fondului pentru Mediu (AFM)?

Vă putem asista pentru a gestiona o paletă variată de subiecte specifice
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Având în vedere modificările legislative din 
ultimii ani precum și intensificarea 
controalelor efectuate de către autorități, 
companiile se confruntă cu un număr crescut 
de provocări în ceea ce privește conformarea 
cu cerințele specifice legislației fiscale de 
mediu. 

În funcție de specificul și complexitatea 
fiecărui domeniu de activitate, obligațiile unei 
societăți pot fi diferite. KPMG vine în ajutorul 

Identificarea tuturor obligațiilor la Fondul pentru mediu ale unei companii, inclusiv prin efectuarea unei vizite la sediul sau unitățile de producție 
ale acesteia, dacă se consideră necesar;
Revizuire fiscală privind îndeplinirea în prezent a obligațiilor la Fondul pentru mediu;
Asistență la întocmirea de proceduri pentru identificarea greutății ambalajelor aferente tuturor bunurilor introduse pe piața națională; 
Asistență la întocmirea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
Identificarea tuturor ambalajelor reutilizabile (e.g. paleții) folosite de companie și a obligațiilor în legătură cu acestea;
Cursuri de pregătire și instruire în domeniul contribuțiilor la Fondul pentru mediu, ce sunt adresate atât responsabililor de mediu, cât și tuturor 
departamentelor cu atribuții în acest domeniu; 
Asistență pe parcursul controlului efectuat de inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu;
Consultanță privind aspecte specifice în legătură cu contribuțiile la Fondul pentru mediu.

clienților săi, specialiștii noștri cu experiență 
în domeniu fiind pregătiți să vă ofere servicii 
de consultanță de mediu complete.

Vă putem oferi asistență în legătură cu modul 
de calcul și declarare a obligațiilor la Fondul 
pentru mediu, cum ar fi determinarea tuturor 
ambalajelor introduse pe piața națională și a 
tipurilor de contribuții în sarcina unei 
companii (de exemplu, privind echipamentele 
electrice și electronice, bateriile, uleiurile, 

vânzarea de deșeuri) până la asistență pe 
parcursul unui control efectuat de AFM. 

Apelând la serviciile KPMG, companiile se 
pot asigura că respectă legislația în vigoare și 
că implementează soluții eficiente, 
diminuând astfel riscul impunerii unor amenzi 
sau sume suplimentare de plată de către 
AFM. 

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la 
care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.
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