Tax & Legal Weekly Alert
26 februarie – 2 martie 2018

În acest număr:

Companiile care intenționează să importe să exporte, sau să
producă substanțe reglementate care diminuează stratul de
ozon trebuie să se înregistreze înainte de 8 mai 2018
Companiile care intenționează, în 2019, să importe, să exporte substanțe care
diminuează stratul de ozon sau care intenționează să producă sau să importe
aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să
obțină o licență, conform comunicării emise de Comisia Europeană.

Deloitte în mass-media


Despre problematica tratamentului corect de TVA în cazul livrărilor succesive
de bunuri, impactul celei mai recente decizii CJUE și istoricul jurisprudenței
europene în materie, un articol de Raluca Bâldea, director Deloitte România
și Ana Maria Săbiescu, Manager Deloitte România:
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/ce-facem-candprincipiile-nu-mai-garanteaza-deducerea-TVA.html
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Companiile care intenționează să importe să exporte, sau să
producă substanțe reglementate care diminuează stratul de
ozon trebuie să se înregistreze înainte de 8 mai 2018
Comisia Europeană a emis o comunicare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sub nr. 57/15.02.2018, care se adresează companiilor e fac obiectul
Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul
de ozon și care intenționează, în 2019, să importe sau să exporte în sau din
Uniunea Europeană substanțe enumerate în anexa I la Regulament, sau să
producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și
analitice.
Ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, la 29 martie 2019,
companiile situate în celelalte 27 de state membre vor fi obligate să obțină o
licență pentru a importa sau exporta substanțele reglementate menționate mai
sus în și din Regatul Unit.
În plus, societățile din Regatul Unit care intenționează să desfășoare astfel de
activități înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană vor
continua să aibă nevoie de licențe până la 29 martie 2019.
Conform Comunicării, următoarele activități urmează să fie supuse unor limite
cantitative:


producția și importul pentru utilizări de laborator și analitice;



importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul unor utilizări
critice;



importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul utilizării ca
intermediari de sinteză;



importul pentru liberă circulație în Uniunea Europeană în scopul utilizării ca
agenți de proces.

În vederea desfășurării operațiunilor de import sau export a unor astfel de
substanțe, companiile trebuie să se înregistreze în Sistemul de acordare a
licențelor pentru substanțele care diminuează stratul de ozon
(https://webgate.ec.europa.eu/ods2) înainte de 8 mai 2018, urmând ca
formularul pentru eliberarea unei licențe, precum și formularul pentru cererea de
cote să fie disponibil online în cadrul Sistemului de acordare a licențelor,
începând cu această dată.

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 profesiei
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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