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In acest numar:
Nomenclatura Combinata in vigoare in 2016
Comisia Europeana a publicat recent Nomenclatura Combinata („NC”) in vigoare din 1
ianuarie 2016. Ca o consecinta, incepand cu 1 ianuarie 2016 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 2015.

Legislatia FATCA a fost aprobata
Legea privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru
imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA a fost
promulgata.
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Nomenclatura Combinata in vigoare in 2016
Numarul codurilor modificate in 2016 este relativ redus, in 2017 urmand sa aiba loc
modificari substantiale.
Printre schimbarile aduse de noua NC, aplicabila de la 1 ianuarie 2016, au fost adaugate noi
coduri tarifare pentru:
 bauturi pe baza de soia (2202);
 metale din pamanturi rare - ceriu, lantan, praseodim, neodim etc. (2805) si compusi
ai acestora (2846);
 fluoruri saturate/nesaturate (2903);
 lubrifianti cu continut de carbon din biomasa si biodegradabili intr-un anumit procent
(3403)
 servicii de masa sau de bucatarie (6912).
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 2016, 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 2015 (de ex. regimuri vamale suspensive).
Ce este de facut?
Pentru a evita neplaceri administrative si operationale incepand cu 1 ianuarie 2016 (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 2015, echipa noastra va determina pentru dumneavoastra codurile care s-au
modificat precum si conversia acestora (posibilele clasificari) valabila de la 1 ianuarie 2016.
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Legislatia FATCA a fost aprobata
Legea privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru
imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA a fost
promulgata si publicata in Monitorul Oficial din 30 octombrie 2015.
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