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În acest număr:

Semnalul de alarmă tras de UE privind calculul de origine al
mărfurilor
Aproape 40% dintre exportatori UE întâmpină dificultăți în efectuarea calculului
de origine a mărfurilor, iar 70% au dificultăți în obținerea declarației furnizorului,
arată un studiu efectuat de Comisia Europeană în 2018 privind aplicarea regulilor
de origine la nivelul exportatorilor.

România riscă o nouă procedură de infringement: Comisia
Europeană solicită modificarea legislației privind datoria
vamală
Comisia Europeană a decis săptămâna trecută să trimită României o scrisoare de
punere în întârziere pentru a solicita modificarea legislației privind datoria
vamală, etapă premergătoare declanșării procedurii de infringement.
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Semnalul de alarmă tras de UE privind calculul de origine al
mărfurilor
Răspunsurile primite de la exportatorii UE din diverse domenii de activitate, la
sondajul Comisiei Europene, indică mai mulți factori care ar putea influența
utilizarea preferințelor tarifare prevăzute de acordurile de liber schimb încheiate
de Uniunea Europeană cu partenerii săi.
•

37% dintre respondenți au declarat că întâmpină dificultăți în efectuarea
calculului de origine (pe baza diverselor criterii) atunci când exportă
mărfuri către țări cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri de liber
schimb.

•

44% au răspuns că au nevoie de mai multe îndrumări privind regulile de
origine specifice produselor și au oferit câteva sugestii privind
îmbunătățirea informațiilor disponibile (e.g. exemple practice, glosar,
informații în limba maternă și acces mai ușor la textele juridice).

•

70% au declarat că au dificultăți în obținerea declarațiilor furnizorilor și se
confruntă cu probleme legate de cerințele procedurale înainte de
efectuarea exporturilor.

•

47% dintre respondenți știu că pot solicita autorităților vamale din statele
membre UE o informație obligatorie privind originea pentru a confirma
originea produsului lor; 19% știu, dar nu folosesc această posibilitate,
22% nu știu, dar ar fi interesați să o folosească.

Ținând cont de implicațiile nedorite ale unui calcul de origine greșit (respingerea
dovezii de origine emise de către autoritățile vamale din tara importatoare), vă
recomandăm să vă asigurați de acuratețea originii pe care o declarați. De
asemenea, va recomandăm utilizarea mijloacelor de securizare al calculului de
origine prevăzute de legislația vamala (obținerea de Informații Obligatorii privind
Originea de la autoritățile vamale).

România riscă o nouă procedură de infringement: Comisia
Europeană solicită modificarea legislației privind datoria
vamală
Legislația vamală românească prevede că datoria vamală poate fi comunicată
debitorului până la cinci ani de la momentul la care a luat naștere, indiferent
dacă este rezultatul unei fapte penale. Prevederea este nealiniată cu regulile
vamale europene care le lasă trei ani la dispoziție autorităților vamale pentru a
comunica debitorului o datorie. Excepție face cazul în care datoria vamală ia
naștere ca rezultat al unei fapte penale, autoritățile vamale au la dispoziție zece
ani pentru a comunica.
Această prevedere contrară legislației vamale europene a făcut obiectul unei
lungi corespondențe între contribuabilii din România, autoritățile vamale
naționale și Comisia Europeană, în care și Deloitte România s-a implicat. Astfel sa ajuns ca României să i se ceară printr-o scrisoare oficială modificarea legislației
vamale domestice, mai precis de reducere cu doi ani a termenului de comunicare
a unei datorii vamale suplimentare.
În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate
transmite un aviz motivat privind procedura de infringement.
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Dacă ați făcut obiectul unui control vamal ulterior în urma căruia vi s-a comunicat
o datorie vamală în baza termenului de 5 ani, vă recomandăm să analizați în ce
măsură ați fi îndreptățiți să solicitați o restituire a unei părți din suma impusă.
Echipa noastră vă stă la dispoziție.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
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