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In acest numar:

Noutati Fiscale
Semnatura electronica extinsa va deveni obligatorie la depunerea Declaratiei Sumare de Intrare
incepand cu 15 martie 2015
Din data de 15 septembrie 2014, operatorii economici care introduc marfuri in UE prin birourile vamale
din Romania pot utiliza semnatura electronica pentru depunerea Declaratiei Sumare de Intrare in
sistemul informatic ICS-RO.
Utilizarea semnaturii electronice este facultativa pentru o perioada de 6 luni de la aprobarea Ordinului,
urmand ca incepand cu 15 martie 2015 acesta sa devina obligatorie – pagina 2.

Clarificari cu privire la incadrarea turnurilor de sustinere ale turbinelor eoliene din punct de
vedere al impozitului pe cladiri
Decizia 5/2014 a Comisiei Fiscale Centrale aduce clarificari cu privire la incadrarea turnurilor de
sustinere a turbinelor eoliene in categoria cladirilor in scopul impozitului pe cladiri prevazut de Codul
Fiscal – pagina 3.

Declaratii vamale in afara orelor de program pentru Operatorii Economici Autorizati (AEO)!
Potrivit unui proiect de ordin publicat pe pagina de internet a Directiei Generale a Vamilor, societatile
certificate AEO vor avea posibilitatea sa depuna declaratii vamale in procedura simplificata in afara orelor
de program – pagina 4.
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Semnatura electronica extinsa va deveni obligatorie la depunerea Declaratiei Sumare de
Intrare incepand cu 15 martie 2015
Recent, a fost aprobat Ordinul privind utilizarea semnaturii
electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru
marfurile introduse in UE prin birouri vamale din Romania.
Astfel, incepand cu 15 septembrie 2014, operatorii economici care
introduc marfuri in UE prin birourile vamale din Romania vor putea
utiliza semnatura electronica pentru depunerea Declaratiei Sumare
de Intrare in sistemul informatic ICS-RO.
Utilizarea semnaturii electronice este facultativa pentru o perioada
de 6 luni de la aprobarea Ordinului, urmand ca incepand cu 15
martie 2015 sa devina obligatorie.

Va rugam nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti
nevoie de clarificari suplimentare:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Ce este de facut?
Pentru a evita eventuale intarzieri in desfasurarea formalitatilor
vamale, va recomandam implementarea in timp util a semnaturii
electronice extinse.
Sursa: Ordinul nr. 2781/2014 al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala pentru aprobarea utilizarii semnaturii
electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru
marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri
vamale din Romania.
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Clarificari cu privire la incadrarea turnurilor de sustinere ale turbinelor eoliene din
punct de vedere al impozitului pe cladiri



Turnul de sustinere al turbinelor eoliene se incadreaza in
categoria cladirilor asa cum sunt acestea definite de Codul
Fiscal.
Delimitarea turnului de elementele reprezentand utilaje si
echipamente se realizeaza pe baza proiectului general in
functie de incadrarea in grupa 1 – Constructii, respectiv in
grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si
plantatii din Cataloful privind clasificarea si duratele normale
de functionare a mijloacelor fixe.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Dan Badin
Partener Coordonator Servicii Fiscale si Juridice
+40 21 207 53 92
Ana Petrescu
Manager
+40 21 207 56 04

Sursa: Monitorul Oficial Nr. 682/18.09.2014
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Declaratii vamale in afara orelor de program pentru Operatorii Economici Autorizati
(AEO)!
Recent, proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor privind
procedurile simplificate de vamuire a fost publicat pe pagina de
internet a Directiei Generale a Vamilor.
Astfel, pe langa beneficiile deja existente (de exemplu, amanarea
de la plata TVA la import), titularii de certificate AEO ce utilizeaza
procedura de vamuire la domiciliu vor avea posibilitatea:

Va rugam nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti
nevoie de clarificari suplimentare:



Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44



transmiterii declaratiei vamale de export in afara programului
de lucru al biroului vamal, fara a fi asigurata prezenta
personalului vamal, si
scutirii de notificare a biroului vamal pentru fiecare sosire a
marfurilor.

Pieter Wessel
Partner
+40 21 207 52 42

Societatile certificate AEO sunt considerate parteneri de incredere
ai autoritatilor vamale, ce beneficiaza de acces rapid la procedurile
simplificate de vamuire si indeplinesc anumite criterii de siguranta
si securitate.
Sursa: www.customs.ro / Proiect de ordin pentru aprobarea
Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de
a deveni un standard de excelenta.
© 2014 Deloitte Romania
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