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REFERAT DE APROBARE
a Ordinului președintelui ANAF pentru modificareaOrdinului președintelui ANAF nr.
3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care
comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Potrivit prevederilor art. 435 alin. (4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.
227/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Titlului VIII
”Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, operatorii care distribuie si comercializează produse energetice
prevazute în Codul fiscal la art.355 alin.(3) lit.a)-e) şi biocombustibili sunt obligati să se
înregistreze la autoritatea vamală teritorială.
În vederea reglementării activității de înregistrare a unor categorii de operatori de
produse accizabile a fost emis Ordinul președintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro
sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat
şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare,
publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1115 din 28 decembrie 2018.
Conform punctului 6 alin. (1) lit. d) din„Procedura de înregistrare a operatorilor
economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili”, prevăzută în
anexa nr. 1 la ordin, operatorii economici care intenționează să distribuie şi să
comercializeze angro produse energetice a fost introdusă obligaţia „să deţină spaţii de
depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă - contract de locaţiune, contract de
comodat sau cu orice titlu legal” și totodată potrivit punctului 6 alin. (1) lit. h)
obligațiaefectuăriituturoroperațiunilor de comercializare cu recepțiașilivrareafizică din
acestespații de depozitare.
Urmare discuțiilor avute cu reprezentantii societăților care desfășoară activități de
comert cu produse energetice, care au avut loc la nivelul cabinetului ministrului finanțelor
publice, la care a participat si conducerea ANAF precum și la nivelul Direcției Generale a
Vămilor, au fost semnalate o serie de probleme cu care aceștia se confruntă în aplicarea
prevederilor ordinului având în vedere cerințele impuse și termenul scurt de implementare

pentru a putea realiza o investiție în spații de depozitare (impact financiar semnificativ,
avize, autorizații etc ce vor trebui obținute).
Totodată au fost prezentate situații concrete în care respectarea prevederilor
ordinului în ceea ce privește deținerea spații de depozitare și efectuarea tuturor
operațiunilor de comercializare cu recepția și livrarea fizică din aceste spații de depozitare
adaugă pentru operatorii economici costuri nejustificate (de exemplu comercializarea pe
baza cardurilor de combustibili emise de retaileri internaționali, comercializarea produselor
provenite din import, comercializarea produselor energetice către utilizatorii din agricultură).
Precizăm de asemenea că urmare a întâlnirii dintre conducerea Direcției Generale a
Vămilor și reprezentanții Consiliului Concurenței, aceștia si-au manifestat îngrijorarea cu
privire la posibilele efecte negative asupra activităților desfășurate de operatorii economici
din sectorul comercializării angro de produse energetice și totodată afectarea mediului
concurențial prin introducerea obligației ca toți operatorii economici care comercializează
produse energetice să dețină spații de depozitare.
Menționăm că, ulterior intrării în vigoare a acestui ordin au fost înregistrate peste
200 de plângeri prealabile formulate împotriva OPANAF nr. 3236/2018 de către operatorii
economici ce activează în domeniul comercializării în sistem angro, de produse energetice,
plângeri prin care aceștia solicită modificarea/revocarea/anularea ordinului mentionat. La
ora actuală pe rolul instanțelor de judecată se află un număr ridicat de cereri individuale de
suspendare și anulare a OPANAF nr. 3236/2018, peste 60 din acestea fiind aprobate.
Având în vedere aceste aspecte propunem modificarea „Procedurii de înregistrare a
operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili”,
prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, prin eliminarea condiției obligatorii pentru toți operatorii
economici care comercializează în sistem angro produse energetice de a deține spații de
depozitare și implicit a obligației ca produsele comercializate să fie recepționate și livrate
fizic din aceste spații de depozitare. Totodată pentru operatorii economici care folosesc
spații de depozitare propunem păstrarea condițiilor de control și supraveghere a acestor
spații menționate la punctul 6 alin. (1) lit. e) – g).
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