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În acest număr:

Reautorizarea regimurilor de depozitare temporară și
antrepozit vamal necesită garanția vamală globală
Agenții economici deținători de autorizații pentru depozitare temporară sau
antrepozit vamal vor trebui să dețină pentru reautorizare și o autorizație pentru
utilizarea unei garanții globale. Termenul limită de reautorizare este 1 mai 2019.
Deloitte in mass-media


Un articol despre modificările legislative recente c are sprijină procesul de
angajare a străinilor, de Radu Derscariu, Director și Mihaela Vechiu,
consultant senior Global Employer Services
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Reautorizarea regimurilor de depozitare temporară și
antrepozit vamal necesită garanția vamală globală
Potrivit unei circulare emise de Direcția Generală a Vămilor, acordarea unei
autorizații de exploatare a spațiilor de depozitare temporară, respectiv de
antrepozitare vamală a mărfurilor, inclusiv reevaluarea acestora, nu poate avea
loc decât ulterior obținerii unei autorizații pentru utilizarea unei garanții globale.
Autorizația pentru utilizarea garanției globale are ca scop acoperirea cuantumului
taxelor la import corespunzător datoriei vamale și al altor taxe datorate legate
de importul mărfurilor, pentru două/mai multe operațiuni, declarații sau regimuri
vamale, mai puțin regimul de tranzit unional/comun.
Operatorii economici o pot obține la cerere, prin utilizarea Sistemului central de
decizii vamale, dezvoltat la nivelul UE. Termenul de obținere este de 120 de zile
de la data acceptării cererii.
Dacă în prezent dețineți o autorizație de utilizare a regimului de depozitare
temporară sau antrepozit vamal, termenul limită pentru reautorizare este de 1
mai 2019. Pentru obținerea reautorizării, va trebui sa dețineți și o autorizație
pentru utilizarea unei garanții globale. Vă recomandăm să analizați din timp
implicațiile acestor modificări asupra activității desfășurate de compania
dumneavoastră și să vă asigurați că ați obținut la timp autorizațiile necesare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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N umele D eloitte se referă la organizația D eloitte Touche T ohmatsu L imited (“DTTL”), o c ompanie cu răspundere limitată din M area Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele s ale membre sunt entități juridice s eparate și
independente. DTTL (numit în continuare și "De loitte G lobal") nu furnizează servicii c ătre clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre .
D eloitte furnizează clienților din s ectorul public ș i privat din industrii variate s ervicii de audit, c onsultanță, s ervicii j uridice, c onsultanță
financiară ș i de managementul riscului, s ervicii de taxe și alte s ervicii adiacente. Patru din c inci c ompanii prezente în Fortune G lobal 500® sunt
c lienți D eloitte, prin intermediul rețelei s ale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări ș i teritorii, ofe rind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de c ea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
des pre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urm ăriți pe Facebook
s au L inkedIn.
Reff ș i Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, ș i reprezintă rețeaua de s ocietăti de avocați D eloitte L egal in România. D eloitte L egal înseamnă practicile juridice ale membrilor
D eloitte T ouche Tohmatsu Limited și afiliații acestora c are oferă servicii de asistență juridică. P entru o descriere a s ervic iilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale D eloitte L egal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
A c est Alert este furnizat cu titlu orientativ ș i nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să s olicitați consultanță
fis c ală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
A c eastă publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu L imited și firmele membre s au afiliate (numite împreună
D eloitte N etwork) nu oferă consultanță sau s ervicii profesio nale prin intermediul acestei publicații. Î nainte de a lua orice decizie s au de a acționa
într- un mod care v- ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie s ă discutați c u un c onsultant profesionist. N icio entitate a D eloitte N etwork nu
va fi răs punzătoare pentru pierderile de orice natură s uferite de c ătre persoanele c are s e bazează pe aceasta publicație.
© 2 0 18. P entru mai multe detalii, c ontactați Deloitte România
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