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În acest număr:

Obligații noi pentru exportatori privind declararea originii
mărfurilor
Noi reguli și norme privind declararea originii mărfurilor în schimburile
comerciale dintre Uniunea Europeană și teritoriile terțe vor intra în vigoare.
Printre acestea, cea mai importanta este obligația înregistrării exportatorilor în
Registrul Exportatorilor Autorizați (REX). În cazuri specifice, obligația de
înregistrare are termen limită data de 31 decembrie 2017.

Evenimente Deloitte
Răspunderea Administratorilor (expunere civilă și penală) și implicații
de guvernanță corporativă
Prin deciziile sale, managementul unei companii este expus zilnic la riscul de
răspundere civilă sau penală. Nefundamentarea riguroasă a unei operațiuni,
precum și preluarea gestiunii de la managementul precedent și neidentificarea
unor nereguli din trecut sunt doar două dintre exemplele efective care pot
genera riscuri de răspundere.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, click aici.
Noile realități în materia achizițiilor publice
Reprezentând aproximativ 17% din valoarea globală a PIB-ului Uniunii Europene,
și totalizând 36% din Bugetul General Consolidat al României, piața achizițiilor
publice reprezintă cu siguranță un subiect de mare importanță pentru operatorii
economici activi la nivel național și european.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, click aici.
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Obligații noi pentru exportatori privind declararea originii
mărfurilor
În contextul schimburilor comerciale între UE și țările SGP
La 31 decembrie 2017, autoritățile vamale ale Statelor Membre vor finaliza
procesul de înregistrare a exportatorilor europeni în Registrul Exportatorilor
înregistrați (denumit în continuare “sistemul REX”).
După această dată, exportatorii europeni care doresc să emită dovezi de origine
pentru exporturile de mărfuri cu valori mai mari de 6000 de euro per transport,
către tarile SGP, în scopul aplicării cumulului bilateral, vor trebui să obțină
statutul de exportator înregistrat în sistemul REX. Certificatele de origine
preferențială EUR 1 sau formă A nu vor mai putea fi utilizate.
În contextul schimburilor comerciale în cadrul Acordurilor care
reglementează comerțul preferențial dintre UE și țările partenere
Exportatorii care doresc sa facă dovada originii mărfurilor a căror valoare
depășește 6000 euro/per transport exportate din UE către țări partenere, vor
trebui să dețină calitatea de exportator înregistrat în sistemul REX, dacă Acordul
de liber schimb aplicat prevede această obligație.
Pană la această dată, obligația mai sus menționată este prevăzută expres doar în
cadrul schimburilor comerciale de produse originare dintre UE și Canada cu
aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018 și în cadrul Acordului UE - Vietnam.
Așadar, în contextul noilor pârghii de supraveghere și control al originii, în viitor
este posibilă introducerea acestei obligații și în cadrul altor acorduri comerciale
încheiate între UE și țările partenere.
În contextul schimburilor comerciale în cadrul acordului care
reglementează comerțul preferențial dintre UE și țările și teritoriile de
peste mări
Exportatorii europeni care doresc să facă dovada originii mărfurilor a căror
valoare depășește 10.000 euro/transport către țările și teritoriile de peste mări
vor trebui să se înregistreze în sistemul REX, până la data de 1 ianuarie 2020.
Norme tehnice naționale și dispoziții tranzitorii pentru exportatorii
autorizați
Potrivit noilor norme naționale în vigoare (Ordinul nr. 2792/2017), companiile
din România care dețin o autorizație de exportator autorizat și efectuează
exporturi către țările din cadrul SGP cu declararea originii, au obligația să se
înregistreze în sistemul REX până la 31 decembrie 2017.
De asemenea, societățile care dețin în România calitatea de “exportator
autorizat” au obligația de a se înregistra în sistemul REX, în cazul în care exportă
mărfuri originare în schimburile comerciale cu Canada, Vietnam și Teritoriile de
peste mări.
Ce este de făcut?
Daca efectuați schimburi comerciale de mărfuri pentru care emiteți o dovada de
origine, vă recomandăm să analizați din timp impactul noilor reguli mai sus
menționate asupra activității desfășurate.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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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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