Tax & Legal Weekly Alert

1 – 5 decembrie 2014

In acest numar:

Noutati Fiscale
Nivelul accizelor in RON pentru 2015 ramane la nivelul practicat in 2014 potrivit unui proiect de
Ordonanta de urgenta al Ministerului de Finante
Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un Proiect potrivit caruia nivelul accizelor incepand cu 1
ianuarie 2015 va fi exprimat in RON la nivelul practicat in 2014, urmand sa fie actualizat anual cu
cresterea preturilor de consum – pagina 2.

Prestarea serviciilor de reprezentare in vama accesibila tuturor, nu doar comisionarilor vamali
Potrivit unui Ordin emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incepand cu 19 decembrie 2014
prestarea serviciilor de reprezentare in vama va deveni accesibila oricarei persoane in masura sa
prezinte marfurile in vama, nu doar comisionarilor vamali autorizati – pagina 3.
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Nivelul accizelor in RON pentru 2015 ramane la nivelul practicat in 2014 potrivit unui
proiect de Ordonanta de urgenta al Ministerului de Finante
Potrivit Proiectului pentru modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal publicat pe site-ul Ministerului de
Finante, incepand cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi
exprimat in RON pe unitatea de masura utilizand nivelul in RON
practicat in anul 2014.

Va rugam nu ezitati sa ne contactati in cazul in care aveti
nevoie de informatii suplimentare:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42

Mai jos gasiti o lista cu principalele produse accizabile si nivelul
acestora incepand cu 1 ianuarie 2015:

Denumirea produsului

Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Acciza echivalent EURO/U.M. 2014

Acciza echivalent RON/U.M. 2015

Benzina cu plumb (tona)

637.91

3,022.43

Benzina fara plumb (tona)

557.91

2,643.39

Motorina (tona)

473.85

2,245.11

Tigarete (1.000 tigarete)

84.37

399.75

dupa 1 aprilie 2015
412.02

Tigari si tigari de foi (1.000 bucati)

64

303.23

Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in
tigarete (kg)

81

383.78

Cafea verde (tona)
Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
(tona)

153

724.92

225

1,066.05

Cafea solubila (tona)

900

4,264.21

In anul 2015 valoarea accizelor va ramane practic neschimbata fata
de 2014 (cu exceptia accizei pentru tigarete), aceasta fiind doar
convertita in RON la cursul de schimb valutar utilizat in 2014 (4.738
RON).
Incepand cu anul 2016, nivelul accizelor exprimat in RON se va
actualiza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12
luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare
(de exemplu, in anul 2016 se va face referinta luna septembrie a
anului 2015), comunicata oficial de Institutul National de Statistica
pana la data de 15 octombrie.

Sursa: Proiect Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si modificarea unor acte
normative
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Prestarea serviciilor de reprezentare in vama accesibila tuturor, nu doar comisionarilor
vamali
In Monitorul Oficial din 4 decembrie 2014, a fost publicat un nou
Ordin referitor la modul de aplicare a dreptului de reprezentare in
vama.
Astfel, potrivit noilor prevederi incepand cu data de 19 decembrie
2014 reprezentarea in vama de tipul celei directe va putea fi
realizata de catre orice persoana ce este in masura sa prezinte in
vama marfurile ce fac obiectul unei declaratiei vamale.

Pentru mai multe detalii, va rugam nu ezitati sa ne contactati:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Pana in prezent, prestarea de astfel de servicii era accesibila unui
numar limitat de prestatori, si anume, doar comisionarilor vamali
autorizati.

Sursa: Ordinul nr. 3633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice
de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE)
nr. 2.913/1992
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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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