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În acest număr: 

Acordul de liber schimb între UE și Japonia va intra în 
vigoare la 1 februarie 2019 

Semnat pe 17 iulie la Tokyo, acordul va reduce sau elimina o bună parte din 

taxele vamale aplicate în schimbul de produse originare între cele două teritorii. 

Înregistrarea în sistemul REX este necesară în vederea emiterii dovezilor de 

origine. 

Modificări privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de 
ambalaje 

În data de 14 ianuarie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial legea privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 ce aduce modificări 

asupra modalității de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

Totodată, în data de 15 ianuarie 2019 a fost publicat ordinul privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a 

organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producătorului. 

Deloitte în mass media  

• Regulile fiscale privind costurile de îndatorare se schimbă din 2019 

 

  

https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/noi-praguri-pentru-costurile-excedentare-ale-indatorarii-romania-se-aliniaza-cu-celelalte-state-ue.html
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Acordul de liber schimb între UE și Japonia va intra în 
vigoare la 1 februarie 2019 

Odată cu intrarea în vigoare a acestui acord, se vor elimina cele mai multe dintre 

taxele vamale aplicabile în cadrul schimburilor comerciale cu produse originare 

dintre statele membre UE și Japonia. 

Printre produsele ale căror taxe vamale vor fi reduse sau eliminate gradual, 

regăsim: 

• vinuri (la care se aplică în prezent o taxă vamală de 15%); 

• produse lactate (la care se aplică în prezent o taxă de 30%); 

• autovehicule (la care se aplică în prezent taxe vamale între 10% - 16%);  

• fructe; 

• produse cosmetice/textile. 

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial (taxe vamale reduse sau 

eliminate la import) produsele trebuie să fi fost obținute în întregime sau 

prelucrate suficient (în UE sau Japonia). 

Dovada de origine care trebuie utilizată conform prevederilor Acordului este 

“declarația de origine” care poate fi dată pe factură sau pe alt document 

comercial. Astfel, pentru a putea da o astfel de declarație de origine, 

importatorii/ exportatorii trebuie să fie înregistrați în Registrul Exportatorilor 

Înregistrați (REX). 

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră ? 

În cazul în care achiziționați produse originare din Japonia este posibil ca, 

începând cu 1 februarie 2019 să puteți beneficia de reducerea sau chiar 

eliminarea taxelor acestora. Vă recomandăm să solicitați furnizorilor dovezile de 

origine aferente și să vă asigurați ca aceștia s-au înregistrat în sistemul REX.  

În cazul în care exportați produse originare UE către Japonia, vă recomandăm să 

vă înregistrați în sistemul REX cât mai curând, pentru a putea emite declarația 

de origine.  

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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Modificări privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de 
ambalaje 

Legea prin care se aprobă Ordonanța de urgență nr. 74/2018 prevede, printre 

altele, următoarele modificări ale ordonanței publicată inițial la data de 19 iulie 

2018: 

 Se precizează faptul că, începând cu data de 31 martie 2019, valoarea 

garanției bănești în cuantum de 0,5 lei/ambalaj se aplică pentru ambalaje 

primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l si 3 l; 

 Procentajul de returnare a ambalajelor reutilizabile, ce trebuie realizat 

prin preluarea acestora, a scăzut de la 90% la 80%; 

 S-a introdus obligația ca până la data de 1 ianuarie 2021, să se 

stabilească un sistem de garanție-returnare care să se extindă și pentru 

ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal aferente 

vinurilor și spirtoaselor; 

 S-a adăugat faptul că operatorii economici își pot îndeplini obligațiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual și pentru 

ambalajele produselor importate/ achiziționate intracomunitar pentru 

utilizare sau consum propriu; 

 Se menționează faptul că obiectivele de reciclare aferente lemnului includ 

cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării; 

 Se reintroduce obiectivul de reciclare pentru PET în cuantum de 45% din 

cantitatea de ambalaje PET introdusă pe piață. 

Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală 

și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului precizează care sunt 

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste organizații pentru a se putea 

autoriza și menționează faptul că acestea au obligația să înceapă procedurile de 

autorizare în termen de maximum 90 de zile de la publicarea acestui ordin.   

Care este impactul acestor modificări? 

Vă recomandăm să analizați, în perioada următoare, impactul acestor modificări 

asupra modului de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

Totodată, vă recomandăm să vă asigurați că organizațiile care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului cu care aveți încheiat 

contract de transfer de responsabilitate, îndeplinesc condițiile menționate în 

ordinul privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere 

a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului și că nu li se va retrage dreptul de operare 

după cele 90 de zile. 

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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