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În acest număr:
Impozit pe profit: A fost stabilit indicele prețurilor de
consum pentru plățile anticipate
Indicele prețurilor de consum folosit pentru calculul plăților anticipate în contul
impozitului pe profit a fost stabilit la 101,4% de Ministerul Finanțelor Publice.

Acordurile de liber schimb: Impactul schimbărilor la nivelul
Uniunii Europene și la nivel global pentru companii
Schimbările recente, precum Brexit, creșterea populismului, alegerile din țările
europene și renegocierea tratatelor de comerț de către noul președinte al
Statelor Unite ale Americii, vor avea un impact major asupra lanțului mondial de
aprovizionare, pe măsură ce piețele libere vor fi tot mai mult sub presiune.
În noul context, și competența exclusivă a Uniunii Europene de a negocia și
încheia acorduri de liber-schimb a fost pusă sub semnul întrebării. Răspunsul va
fi dat de Curtea Europeană de Justiției și, dacă aceasta va statua că trebuie
ratificate de toate cele 28 de state membre, acordurile aflate în curs de
negociere, cum sunt cele cu Ucraina și Canada, ar putea intra în vigoare cu
întârziere.
Prin urmare, operatorii economici au nevoie de o abordare strategică prin care să
identifice și să anticipeze atât beneficiile, cât și riscurile prevederilor Acordurilor
de liber-schimb.
În acest scop, pentru a avea o perspectivă corectă și pentru a fi pregătite în
cazul unor schimbări de amploare, companiile ar trebui să analizeze impactul
Acordurilor de liber-schimb asupra întregului lor lanț de aprovizionare.

Tax & Legal Weekly Alert: 20-24 februarie 2017

|1

Impozit pe profit: A fost stabilit indicele prețurilor de
consum pentru plățile anticipate
Indicele prețurilor de consum folosit pentru calculul plăților anticipate în contul
impozitului pe profit a fost stabilit la 101,4% de Ministerul Finanțelor Publice.
Indicatorul este valabil pentru anul fiscal care începe în cursul anului 2017 și va
fi utilizat de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a
impozitului pe profit utilizând plățile anticipate efectuate trimestrial.
Actul normativ care prevede indicele prețurilor de consum pentru 2017 este
Ordinul 240/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2017.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Acordurile de liber schimb în contextul schimbărilor la
nivelul Uniunii Europene și la nivel global
Cu peste 40 de acorduri în vigoare între Uniunea Europeană și diferiți parteneri
comerciali, UE continuă negocierile pentru îmbunătățirea accesului la diferite
piețe, precum și pentru reglementarea cooperării in privința importurilor și
exporturilor de bunuri și servicii. Noi subiecte în legătură cu aceste negocieri
comerciale au fost adăugate pe agenda UE, așa cum este reflectat în strategia
UE – Comerțul pentru toți, incluzând achizițiile publice, investițiile, comerțul
electronic, mediul etc.
UE a implementat deja o serie de acorduri care pot aduce o serie de beneficii
operatorilor economici (lista acordurilor comerciale în care UE este parte poate fi
găsită aici).
Competența exclusivă a UE de a negocia si încheia Acorduri de liberschimb, pusă sub semnul întrebării
Tratatele de funcționare a UE îi conferă competență exclusivă de a negocia si
încheia Acorduri de liber-schimb. Totuși, Avocatul General al Curții Europene de
Justiție a emis o opinie în 21 decembrie 2016 statuând că negocierea și
încheierea tratatelor de liber-schimb nu sunt în competența exclusivă a Uniunii.
O decizie finală va fi luată de Curtea Europeană de Justiție.
Problema competenței negocierii și încheierii acordurilor s-a ridicat în cazul mai
multor Acorduri de liber-schimb aflate în curs de negociere. Prin urmare, este
posibil ca pentru intrarea în vigoare a Acordului de Liber-Schimb dintre UE și
Canada („CETA”), precum și dintre UE și Ucraina („DCFTA”), aflate în curs de
negociere, să fie necesară și ratificarea din partea tuturor celor 28 de state
membre (așa-numitul acord-mixt).
Astfel, Acordurile de liber-schimb aflate în curs de negociere vor intra în vigoare
doar temporar, după ratificarea de către Parlamentul European, urmând să intre
definitiv în vigoare abia după ratificarea lor de către toate cele 28 de state
membre.
Garantează Acordurile de liber-schimb accesul pe piață?
Evoluțiile globale recente, precum Brexit sau anunțul făcut de către Președintele
Statelor Unite ale Americii privind intenția de a renegocia Acordul Nord-American
de Comerț Liber („NAFTA”), au amplificat îngrijorările legate de securitatea
accesului pe piețe conferită de Acordurile de liber-schimb, altele decât accesul
acordat de apartenența la OMC.
Sunt două mari aspecte care trebuie luate în considerare:
 În primul rând, pentru Acordurile de liber-schimb încheiate între membri
ai OMC, în cazul retragerii uneia dintre părți, accesul pe piață și
reglementările interne vor fi garantate în continuare prin angajamentele
luate de țări prin semnarea Protocolului de aderare la OMC. Aceste
angajamente luate de către țări garantează că în schimbul de produse și
servicii va fi aplicată în continuare „Clauza națiunii celei mai favorizate”.
 În al doilea rând, acordurile bilaterale sau regionale de liber schimb sunt
o excepție de la principiul nediscriminării garantat de apartenența la OMC.
Din acest motiv, negocierea procedurilor de retragere a uneia dintre părți
va fi diferită de la un Acord de liber-schimb la altul, fie că vorbim de o
uniune vamală, despre un acord regional sau bilateral.
În contextul Brexit, este de așteptat ca UE și Marea Britanie să încheie un Acord
de liber-schimb. Opțiunea de rezervă în cazul schimburilor de produse și servicii
cu Marea Britanie ar fi Protocolul de aderare la OMC semnat de către Marea
Britanie, care garantează în continuare aplicarea „clauzei națiunii celei mai
favorizate” pentru schimburile de produse și servicii cu Marea Britanie.
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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.
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.
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.
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
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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.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România

Tax & Legal Weekly Alert: 20-24 februarie 2017 | 5

