Act:

Ordinul nr. 223/11.02.2016

Autoritate
emitenta:
Publicat in:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

Privind:

In vigoare din

MO nr. 166/04.03.2016
modificarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru
aprobarea modelului si continutului formularului
"Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru
mediu" si a instructiunilor de completare si
depunere a acestuia
4 martie 2016

ministrul mediului, apelor si padurilor emite prezentul ordin.
Art. I.
Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea
modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul
pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Formularul editat pe suport hartie de catre contribuabili cu ajutorul
programului informatic de asistenta se semneaza si se depune in original la sediul
Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica cu confirmare de primire."
2. La anexa nr. 1, ultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale
instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta
declaratie sunt corecte si complete.
Numele si prenumele . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Functia . . . . . . . . . .
Loc rezervat pentru coduri de bare generate si tiparite automat de programul
informatic de asistenta."
3. La anexa nr. 2, in capitolul 4 al saselea paragraf, partea introductiva va avea
urmatorul cuprins:
"Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in forma editata pe suport
hartie, se intocmeste in doua exemplare, semnate in original, potrivit legii in
vigoare, astfel:".
Art. II.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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