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În acest număr:

Eliminarea sau reducerea taxelor vamale pentru anumite
coduri tarifare din Nomenclatura Combinată
Începând cu 1 iulie 2016, a fost modificată Nomenclatura Combinată pentru a
pune în aplicare eliminarea sau reducerea taxelor vamale prevăzute de Acordul
privind tehnologia informației pentru anumite produse. Pentru a beneficia de
reducerea/exceptarea de taxe vamale, va trebui să clasificați produsele la noile
coduri tarifare adiționale.

Garanția vamală în cazul mărfurilor plasate în regimuri
vamale speciale sau zone libere
Săptămâna trecută au fost publicate în Monitorul Oficial noi ordine naționale în
ceea ce privește implementarea la nivel național al Noului Cod Vamal al Uniunii.
Cea mai importantă prevedere se referă la garanții. În cazul regimurilor speciale
se vor garanta doar taxele vamale și eventualele măsuri tarifare. Nu este
necesară constituirea unei garanții pentru mărfurile plasate în regim de zonă
liberă.

O nouă facilitate fiscală
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
se extinde exceptarea de la plata impozitului pe venituri de natură salarială la
nivelul persoanelor care desfășoară activități în domeniul cercetării-dezvoltării.
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Eliminarea sau reducerea taxelor vamale pentru anumite
coduri tarifare din Nomenclatura Combinată
Prin semnarea Acordului privind tehnologia informației („ATI”), Uniunea
Europeană acordă concesii tarifare produselor utilizate în industria IT.
Prin Decizia UE nr. 971/2016, Acordul ATI a fost extins la o gamă mai largă de
produse. În acest sens a fost modificată și Nomenclatura Combinată („NC”)
pentru a se crea noi coduri tarifare (8 cifre) sau adiționale (10 cifre) pentru
aceste produse pentru care taxele vamale au fost reduse sau eliminate.
Printre modificările aduse NC, menționăm:











Cerneluri (3215);
Adezivi (3506);
Preparate chimice (3701, 3707;3907);
Plăci, foi, folii, benzi, panglici, pelicule și alte forme plate autoadezive
(3919 90 00);
Produse și articole textile pentru utilizări tehnice (5911 90 90);
Produse de la capitolul 84 (pompe de vid, ventilatoare, centrifuge, mașini și
aparate pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor
electronice integrate);
Produse fotografice sau cinematografice (capitolul 37);
Produse de la capitolul 85 (antene telescopice, microfoane, difuzoare, căști
și amplificatoare, camere de televiziune, aparate fotografice digitale și
camere video cu înregistrare, radare, aparate de radionavigație, antene,
tablouri, generatoare de semnal, mașini și aparate electrice pentru lipire
sau sudare);
Produse de la capitolul 90 (elemente optice, aparate de utilizare medicală,
chirurgicală, stomatologică sau veterinară, aparatele de radiofotografie sau
de radioterapie, densimetre, termometre, barometre, higrometre și
psihrometre etc.).

Ce înseamnă pentru tine?
Dacă importați mărfuri din domeniul tehnologiei informației, va trebui să
clasificați produsele dvs. la codul tarifar adițional corect pentru a beneficia de
reducerea/exceptarea de taxe vamale.
Pentru a evita neplăceri administrative și operaționale (de ex. staționarea
prelungită a mărfurilor în vamă), vă recomandăm să analizați din timp
clasificarea tarifară a produselor.
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Garanția vamală în cazul mărfurilor plasate în regimuri
vamale speciale sau zone libere
Noile ordine naționale transpun în legislația națională prevederile noului Cod
Vamal al Uniunii (“CVU”). Acestea se referă la:
 Normele tehnice de autorizare a regimurilor speciale;
 Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în
evidențele declarantului;
 Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care
fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor;
 Normele tehnice privind utilizarea și completarea formularelor declarației
vamale și a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele
declarației vamale;
 Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor
economici și altor persoane.
Cea mai importantă prevedere în ceea ce privește ordinele publicate se referă la
garanția vamală. În cazul regimurilor speciale (de ex. antrepozit vamal,
perfecționare activă) se vor garanta doar taxele vamale și eventualele măsuri
tarifare.
În cazul unei autorizații pentru regimuri speciale în care sunt implicate mai multe
state membre, este necesară constituirea unei garanții care să acopere atât
taxele vamale la import, cât și alte taxe datorate legate de importul mărfurilor TVA, anti-dumping, etc.
Majoritatea facilităților vamale sunt condiționate de obținerea autorizației AEO
sau de îndeplinirea condițiilor AEO.
Ce înseamnă pentru tine?
Este important să analizați impactul specific al noilor ordine naționale asupra
companiei dumneavoastră pentru a putea beneficia de noile facilități vamale și
de a vă conforma noilor cerințe.
Ar trebui să acordați o atenție deosebită acestor prevederi naționale, în special
atunci când gestionați proceduri speciale (depozitare temporară, antrepozit
vamal, perfecționare activă, perfecționare pasivă, tranzit, etc) sau proceduri
simplificate de vămuire.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Pieter Wessel
Partener
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com
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O nouă facilitate fiscală
Persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă
și/sau de dezvoltare tehnologică și realizează venituri de natură salarială din
astfel de activități pot beneficia de exceptarea de la impozitare a acestor venituri
începând cu cele aferente lunii august 2016. Această scutire a fost introdusă la
art. 60, pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Condițiile ce trebuie îndeplinite atât de persoana fizică, cât și de angajatorul
acesteia pentru a putea aplica această exceptare de la impozitare urmează a fi
publicate prin ordin comun al Ministerelor implicate.
Totuși, până la publicarea Ordinului comun, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, prin structurile sale subordonate a publicat un comunicat de
presă care prezintă:
 Definițiile termenilor de cercetare-dezvoltare aplicativă și dezvoltare
tehnologică;
 Lista activităților care nu vor fi eligibile pentru a beneficia de scutirea de la
plata impozitului pe veniturile asimilate salariilor;
 Condițiile ce trebuie îndeplinite atât de angajați cât și de angajatori.
Ordinul comun al Ministerelor implicate, care va reprezenta cadrul normativ de
aplicare a acestei scutiri trebuie aprobat până la data de 1 august 2016.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Dan Bădin
Partener
+40 21 2075 392
dbadin@deloittece.com
Adrian Stoian
Senior Manager
+40 21 2075 390
fstoian@deloittece.com
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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.
Reff si Asociatii SCA este societate de avocati membra a Baroului Bucuresti, independenta in conformitate cu
reglementarile aplicabile profesiei de avocat, si reprezinta reteaua de societati de avocati Deloitte Legal in Romania.
Deloitte Legal inseamna practicile juridice ale membrilor Deloitte Touche Tohmatsu Limited si afiliatii acestora care
ofera servicii de asistenta juridica. Pentru o descriere a serviciilor de asistenta juridica oferite de entitatile membre ale
Deloitte Legal, va rugam accesati: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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 peste 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 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a crea un impact vizibil in societate.
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