
 

 

Tax & Legal Weekly Alert 

 

Tax & Legal Weekly Alert: 2-6 Noiembrie 2015    |   1 
 
 

   2-6 Noiembrie 2015 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Jurnalul Oficial nr. 285 / 30 Octombrie 2015 

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele 

menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să 

ne contactați. 

 

Pieter Wessel 

Partener 

+40 21 2075 242 

pwessel@deloittece.com  

  

Mihai Petre 

Senior Manager 

+ 40 730 585 665 

mipetre@deloittece.com  

 

www.deloitte.com/ro/tax-alerts 

mailto:pwessel@deloittece.com
mailto:mipetre@deloittece.com
mailto:mipetre@deloittece.com
http://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/tax-legal-weekly-alerts-2015.html
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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. 
 
 

Daca aveti intrebari cu privire la aspectele  

mentionate in acest buletin informativ,  

va rugam sa ne contactati. 

 

Dan Badin 

Partner 

+40 21 2075 392 

dbadin@deloittece.com  

 

Maria Florea 

Manager 

+40 21 2075 398 

maflorea@deloittece.com 

 

 

 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la  

Romania@deloittece.com sau sa vizitati pagina web:  

www.deloitte.com/ro/tax-alerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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