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În acest număr:

Declararea și plata obligațiilor fiscale pentru ambalajele
marcă proprie - clarificare oficială
Declararea și plata obligațiilor fiscale rămân în sarcina operatorului economic
deținător de marcă pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele
produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională,
inclusiv prin magazinele proprii. Situația a fost clarificată printr-o informare de
către Administrația Fondului pentru Mediu.
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Declararea și plata obligațiilor fiscale pentru ambalajele
marcă proprie - clarificare oficială
Declararea și plata obligațiilor fiscale rămân în sarcina operatorului economic
deținător de marcă pentru care se proiectează sau se fabrică respectivele
produse (ambalaje personalizate), pe care acesta le introduce pe piața națională,
inclusiv prin magazinele proprii.
Situația a fost clarificată printr-o informare a Administrației Fondului pentru
Mediu după ce prevederea referitoare la produsele fabricate pentru un
distribuitor sau importator care își aplică denumirea, marca sau un alt semn
distinctiv pe produs a fost eliminată din definiția introducerii pe piață odată cu
modificările din Ordonanța de urgență nr. 74/2018.
Anterior acestor modificări, ambalajele marc ă proprie se considerau introduse pe
piața națională de către titularul de marcă. În practică, această eliminare a fost
interpretată diferit de către titularii de marc ă ai produselor, respectiv de către
producători. Din acest motiv, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat o
informare de clarificare pe site-ul său.
Vă recomandăm să analizați în perioada următoare impactul acestor modificări
asupra modului de declarare către Administrația Fondului pentru Mediu a
ambalajelor introduse pe piață ce poartă marca sau denumirea operatorului
economic, altul decât fabricantul acestora.

Pentru mai multe detalii vă rugăm 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 a plicabile 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 a le membrilor
D eloitte T ouche Tohmatsu Limited și afiliații acestora c are oferă servicii de asistență juridică. P entru o descriere a s erviciilor 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 T ohmatsu L imited și firmele membre s au afiliate (numite împreună
D eloitte N etwork) nu oferă consultanță sau s ervicii profesionale 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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