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In acest numar:

Noutati Fiscale
Nomenclatura Combinata in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015
Comisia Europeana a publicat recent Nomenclatura Combinata („NC”) in vigoare din 1 ianuarie 2015. Ca
o consecinta, incepand cu 1 ianuarie 2015 va trebui sa utilizati noile coduri NC pentru operatiunile
vamale, declaratiile Intrastat precum si pentru operatiunile efectuate in baza unor autorizatii vamale si
fiscale eliberate in baza codurilor NC 2014 – pagina 2.
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Nomenclatura Combinata in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2015
Printre schimbarile aduse de noua NC, aplicabila de la 1 ianuarie
2015, gasim modificari aduse urmatoarelor Capitole:

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



Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42






Capitolul 4 – „Lapte si produse lactate”
o
au fost adaugate noi coduri tarifare pentru branzeturile de
la subpozitia 0406 (de ex. Mozzarella, Maasdam);
Capitolul 16 – „Preparate si conserve din peste”
o
au fost adaugate noi coduri tarifare la subpozitia 1604 14
– „Toni, pesti saritori si bonite”;
Capitolul 29 – „Produse chimice organice”
o
au fost adaugati doi noi compusi organo-anorganici la
subpozitia 2931 90;
Capitolul 38 – „Produse diverse ale industriei chimice”
o
au fost modificate codurile tarifare aferente solventilor si
preparatelor antirugina de la subpozitia 3824 90;
Capitolul 22 – „Bauturi, lichide alcoolice si otet”
o
s-a modificat descrierea codurilor aferente vinurilor cu
denumire de origine protejata – Côtes-du-Rhône devine
Vallée du Rhône.

Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Ce implicatii sunt asupra societatii dumneavoastra?
Noua NC poate include clasificari noi pentru produsele
dumneavoastra. Daca importati / exportati marfuri in Uniunea
Europeana / in afara Uniunii Europene, din ianuarie 2015, va trebui
sa utilizati noile coduri NC in procesul declararii marfurilor.
Modificarea NC nu afecteaza numai operatiunile vamale, dar si
raportarile in sistemul statistic Intrastat, si anume codurile tarifare
folosite pentru marfurile care fac obiectul comertului intre statele
membre ale Uniunii Europene.
De asemenea sunt afectati si detinatorii de autorizatii vamale si
fiscale emise in baza codurilor valabile in 2014 (de ex. regimuri
vamale suspensive, produse accizabile).
Ce este de facut?
Pentru a evita neplaceri administrative si operationale incepand cu
1 ianuarie 2015 (de ex. stationarea prelungita a marfurilor in vama),
va recomandam sa realizati aceasta conversie a codurilor cat mai
curand posibil.
La cerere, echipa noastra va poate ajuta sa verificati codurile
tarifare pe care le utilizati. Daca ne furnizati intr-un document Excel
codurile tarifare (pana la un nivel din 10 cifre) utilizate in 2014,
echipa noastra va determina pentru dumneavoastra codurile care
s-au modificat precum si conversia acestora (posibilele clasificari)
valabila de la 1 ianuarie 2015.
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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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