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În acest număr:
Noua metodologie anti-dumping și anti-subvenție
Noua metodologie anti-dumping, anti-subvenție, dispoziții tranzitorii aplicabile
măsurilor de apărare comercială deja existente și anchetelor în curs, precum si
situația actuală a negocierilor acordurilor comerciale cu Japonia, Mexic și Mercosur
au fost discutate pe 11 mai 2017 într-o întâlnire a Consiliului de Afaceri Externe al
Europei.

Evenimente Deloitte
„Debt & Restructuring C/SEE Forum”, 24 mai 2017
„TVA în practică”, 14-15 iunie 2017

Deloitte în mass-media
Legea privind diminuarea risipei alimentare: Impactul asupra producătorilor și
retailerilor.
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Noua metodologie anti-dumping și anti-subvenție
La data de 11 mai 2017, Consiliul de Afaceri Externe al Europei a susținut o
întâlnire în care au fost discutate aspecte referitoare la noua metodologie antidumping, anti-subvenție, dispoziții tranzitorii aplicabile măsurilor de apărare
comercială deja existente și anchetelor în curs, precum si situația actuală a
negocierilor acordurilor comerciale cu Japonia, Mexic și Mercosur.
Noua metodologie antidumping
Taxa antidumping se percepe în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor
mărfuri la prețuri mai mici decât valoarea lor în țara exportatoare la momentul
importului.
La momentul actual, în unele țări membre ale Organizației Mondiale a
Comerțului, din cauza influenței statului, prețurile și costurile sunt reduse în mod
artificial si prin urmare, acestea nu oferă o bază adecvată pentru a determina
comparația cu prețul de export.
Astfel, se propune modificarea abordării, astfel încât, atunci când există o astfel
de denaturare, să fie utilizate valorile de referință sau costurile de producție și de
vânzare corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă adecvată, cu un nivel de
dezvoltare economică similar celui din țara exportatoare.
Noua metodologie anti-subvenție
Subvenția reprezintă o contribuție financiară din partea unui guvern sau a unui
organism public care conferă un beneficiu destinatarului. Adesea, exportatorii
beneficiază de subvenții care nu ar fi putut fi cunoscute înainte de realizarea
anchetei. Astfel, aceste subvenții acordă în mod clar un avantaj neloial care
permite exportatorilor să-și vândă produsele la prețuri reduse pentru industria
din UE.
Modificările propuse ar garanta faptul că orice subvenții suplimentare constatate
în timpul anchetei se pot reflecta corect în calculul măsurii anti-subvenție si
includ modificări ale modului în care UE realizează anchetele privind subvențiile
acordate de către guvernele țărilor terțe.
Acorduri de liber schimb
UE gestionează relațiile comerciale cu țări terțe sub formă de acorduri de liber
schimb. Acestea sunt concepute pentru a crea oportunități comerciale mai bune
și a înlătura barierele din calea comerțului.
Miniștrii au realizat un bilanț al relațiilor comerciale cu Chile, Noua Zeelandă și
Australia și au discutat despre situația actuală a negocierilor comerciale cu
Japonia, Mexic și Mercosur.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.
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Evenimente Deloitte
Debt & Restructuring C/SEE Forum
Deloitte România și Reff & Asociații, împreuna cu WJ Global Group, au plăcerea
să vă invite la evenimentul desfășurat în limba engleză, „Debt & Restructuring
C/SEE Forum”. Evenimentul va avea loc în 24 mai, la Hotel Intercontinental.
Dintre vorbitori și temele abordate, menționăm:


Andrei Burz-Pinzaru, Partner, Reff & Associates SCA, firmă membră a
rețelei Deloitte Legal în Romania
Prezentare: Lecții din trecut - Studiu de caz al achiziției de NPL



Radu Dumitrescu, Partner, Transactions Services M&A, Deloitte
Prezentare: Piața central-europeană de credite neperformante. Atragerea
unor investitori importanți: ce este de făcut

Pentru detalii, vă rugăm accesați acest link.
http://www.wjglobalgroup.com/
TVA în practică – seminar Deloitte
Seminarul TVA în Practică, organizat pe 14 - 15 iunie, la Hotel Golden Tulip
Cluj, va pune accent în principal pe aspectele practice ale sistemului de TVA,
abordarea autorităților fiscale, administrarea cu succes a inspecției fiscale.
Pentru detalii, vă rugăm să accesați acest link.
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/TVA-in-practica-Cluj.html

Deloitte în mass-media
Legea privind diminuarea risipei alimentare: Impactul asupra producătorilor și
retailerilor – un articol de Florentina Munteanu, avocat partener Reff și Asociații:
http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21760356-diminuarea-risipeialimentare-lege-care-batai-cap-marilor-producatori-retaileri.htm
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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