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În acest număr:
Noul Cod Vamal - Taxe vamale mai mari datorită noilor reguli de
stabilire a valorii în vamă
Două dintre cele mai importante schimbări se referă la eliminarea regulii "primei vânzări
pentru export" și modificarea tratamentului vamal al redevențelor şi drepturilor de licență. Ca
urmare, valoarea în vamă a produselor importate este probabil să crească, ceea ce va duce
la costuri mai mari ale mărfurilor vândute.

Gestionarea deșeurilor de ambalaje
Obiectivele de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje posibil sa nu mai fie atinse în
2015 ca urmare a rezultatului controalelor efectuate în ultima perioadă de către Administrația
Fondului pentru Mediu.

Proiectul Normelor Metodologice la Codul Fiscal
Vă aducem la cunoștința că în data de 18.12.2015 a fost publicat pe site-ul Ministerului
Finanțelor Publice proiectul Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal.

Tax & Legal Weekly Alert: 21-23 Decembrie 2015

| 1

Noul Cod Vamal - Taxe vamale mai mari datorită noilor reguli de stabilire a
valorii în vamă

Odată cu publicarea Codului Vamal Unional (“CVU”), ce va intra în vigoare începând cu luna
mai 2016, vor fi puse în aplicare modificări semnificative ale regulilor actuale de stabilire a
valorii în vamă.
„Prima vânzare pentru export” in ceea ce privește valoarea în vamă
Valoarea taxelor vamale datorate se bazează, ca regulă generală, pe valoarea în vamă a
produselor respective. În conformitate cu Codul Vamal Comunitar, care este în prezent în
vigoare, pentru determinarea valorii în vamă poate fi aleasă valoarea de tranzacție a oricărei
vânzări din lanțul de aprovizionare, cu condiția ca mărfurile să fie destinate a fi importate în
UE la acel moment.
CVU
În conformitate cu noile prevederi, valoarea de tranzacție a mărfurilor va fi determinată pe
baza vânzării ce va avea loc imediat înainte ca mărfurile să fie introduse în UE. Cum ultima
vânzare are, de obicei, cea mai mare valoare de tranzacție, aceasta va avea un impact
negativ pentru întreprinderile care profitau de valori de tranzacții mai mici aplicând regula
"Primei vânzări pentru export".
Măsuri tranzitorii
Pentru a limita impactul, noua legislație va include măsuri tranzitorii ce va permite
companiilor să utilizeze în continuare regula "Primei vânzări pentru export" cu condiția să
existe contracte în derulare, care au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a CVU.
Această excepție se aplică numai până la data de 31 decembrie 2017.
Tratamentul redevențelor
Redevențele sunt plățile efectuate pentru utilizarea drepturilor legate de cunoștințe, mărci
comerciale, drepturi de autor, brevete, desene, etc. Legislația actuală prevede că plata
redevențelor ar trebui să fie adăugată la valoarea în vamă în cazul în care cumpărătorul
mărfurilor trebuie să plătească redevențele ca o condiție a vânzării produselor.
În conformitate cu noile prevederi ale CVU, este probabil ca redevențele să fie incluse în
valoarea în vamă, întrucât CVU a inclus o condiție suplimentară dacă acestea reprezintă o
condiție pentru vânzare sau pentru achiziționarea produselor.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Atunci când lanțul dumneavoastră de aprovizionare implică o serie de tranzacții, sau atunci
când există o plată separată a redevențelor, care sunt legate de produsul importat,
rentabilitatea produselor dumneavoastră poate fi afectata în mod semnificativ odată cu
intrarea în vigoare a CVU.
Ce vă sfătuim?
În cazul în care cele menționate mai sus vi se aplică, vă recomandăm să analizați lanțul de
aprovizionare în scopul de a va pregăti compania şi a minimaliza impactul noilor schimbări.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Gestionarea deșeurilor de ambalaje
Operatorii economici, producători şi importatori de produse ambalate au obligația să
plătească anual, o contribuţie de 2 lei/kg pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de
ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare şi cantităţile de deşeuri de
ambalaje efectiv valorificate pentru ambalajele produselor introduse pe piața națională.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, operatorii economici sunt responsabili să asigure
gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național fie individual (pentru deșeurile
de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională), fie prin
transferarea responsabilității unui operator economic autorizat.
În ultimele luni, AFM a efectuat inspecţii fiscale atât la operatorii economici care preiau
responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje, cât şi la agenți economici care introduc pe piața națională produse ambalate.
Concluzia în majoritatea controalelor a fost că obligațiile referitoare la reciclarea deșeurilor
de ambalaje nu au fost îndeplinite conform prevederilor legale. Cea mai frecventă problemă
a fost aceea ca nu s-a putut dovedi trasabilitatea deșeurilor până la valorificatorul final.

Ce este de făcut?
Aceste aspecte referitoare la gestionarea ambalajelor pot atrage după sine obligații
suplimentare semnificative din punct de vedere al contribuției la Fondul pentru Mediu.
În acest sens recomandăm societăţilor să își revizuiască fluxul de materii prime/produse
finite din prisma gestionării ambalajelor şi să analizeze contractele cu operatori economici
autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii în contextul multiplelor controale de anul acesta
ale Administrației Fondului pentru Mediu.
De asemenea, trebuie să aveți în vedere opțiunile posibile pentru 2016 (individual sau prin
transfer de responsabilitate), întrucât va trebui să comunicați această decizie Administraţiei
Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Proiectul Normelor Metodologice la Codul Fiscal
Vă aducem la cunoștința că în data de 18.12.2015 a fost publicat pe site-ul Ministerului
Finanțelor Publice proiectul Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal. Proiectul este supus dezbaterii publice și poate fi consultat la acest link.
Dacă aveți propuneri sau sugestii pe marginea acestui proiect de Norme Metodologice, le
puteți trimite reprezentanților Ministerului la adresa de email publicinfo@mfinante.ro.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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