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În acest număr:

Noi reglementări naționale în domeniul vamal și al accizelor
Recent, au fost publicate o serie de completări și modificări ale legislației vamale
și de accize. Printre cele mai importante enumerăm implementarea procedurii de
autorizare a amânării plății taxelor la import și completarea Nomenclaturii
codurilor de produse accizabile.

Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de
TVA
În data de 21.09.2017 a fost publicat proiectul de ordin al președintelui ANAF
privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de
TVA.

Detalii suplimentare cu privire la aplicarea Regulamentului
General privind Protecția Datelor
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
a publicat în data de 21 Septembrie 2017 Ghidul Orientativ de Aplicare a
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).
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Noi reglementări naționale în domeniul vamal și al accizelor
Noi reglementări în legislația vamală
Începând cu 2 octombrie 2017 vor intra în vigoare ordinele legislative privind:
 procedura de autorizare pentru amânarea plății taxelor vamale la import
datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni;
 procedura de autorizare pentru utilizarea garanției globale datorate în
legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri
vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun;
De asemenea, au fost aduse modificări și completări cu privire la aplicarea
uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere. Principala modificare o
constituie introducerea responsabilităților titularului deciziei de aprobare a
evidenței operative cu privire la exercitarea activităților în zona liberă.
Noi reglementări în legislația de accize
Ordinul ANAF nr. 2331/2017 aduce modificări Configurației Codului de accize și a
Nomenclatorului codurilor de produse accizabile, prin adăugarea unui cod nou,
T500, aferent produselor supuse accizelor nearmonizate, și anume:
 produsele din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi
inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea
tarifară NC 2403 99 90, și
 lichid cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv
electronic de tip "Țigaretă electronică", cu încadrarea tarifară NC 3824 90
96.
Această modificare a Nomenclatorului de produse accizabile vine să completeze
modificarea adusă Codului fiscal potrivit căreia produsele supuse accizelor
nearmonizate prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, fabricate în
antrepozite fiscale de producție din România, li se aplică regimul prevăzut pentru
produsele supuse accizelor armonizate.
Ce este de făcut?
Vă recomandăm să analizați din timp impactul noilor modificări legislative asupra
activității Dvs.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Proiect de ordin privind procedura și condițiile de aprobare a
transferului sumelor din contul de TVA
În data de 21.09.2017 a fost publicat în secțiunea “Transparență decizională” pe
site-ul ANAF proiectul de ordin al președintelui ANAF privind procedura și
condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.
Conform proiectului, cererile de aprobare a transferului sumelor din contul de
TVA sunt soluționate de structura de inspecție fiscală.
Cererea pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (formularul
310) poate fi depusă:
 electronic pe portalul e-guvernare, secțiunea “Depunere declarații”
 la registratura organului fiscal competent (copiată pe suport CD și însoțită
de formularul listat și semnat)
 prin poștă cu confirmare de primire (copiată pe suport CD și însoțită de
formularul listat și semnat).
În funcție de natura sumelor pentru care se solicită transferul, ordinul detaliază
documentele justificative (ex: extrase de cont, facturi, contracte etc.) care
trebuie prezentate împreună cu cererea. Acestea se vor anexa în copie,
certificate conform cu originalul de către contribuabil.
Cererea se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la
organul fiscal competent.
În cazul cererilor aprobate parțial sau refuzate, organul competent invită
contribuabilul la audieri. Termenul de soluționare este prelungit în mod
corespunzător. În cadrul audierii pot fi prezentate probe suplimentare relevante
pentru susținerea cererii.
Decizia de soluționare a cererii poate fi contestată în termen de 45 de zile de la
data comunicării.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal a publicat în data de 21 Septembrie
2017 Ghidul Orientativ de Aplicare a Regulamentului
General privind Protecția Datelor
Având în vedere că prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor
vor deveni direct aplicabile în România începând cu data de 25 Mai 2018,
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(”ANSPDCP”) a emis un Ghid Orientativ de Aplicare (”Ghid”) menit să vină în
sprijinul operatorilor de date cu caracter personal.
În esență, acest Ghid reprezintă un sumar orientativ al prevederilor
Regulamentului General privind Protecția Datelor care trebuie respectate de
către operatorii de date cu caracter personal pentru a se conforma cu acesta.
Principala recomandare emisă de ANSPDCP este ca operatorii de date sau
persoanele împuternicite de aceștia să numească un responsabil cu protecția
datelor. Acesta din urma va efectua o serie de operațiuni de informare,
consiliere, și monitorizare în cadrul respectivelor entități, precum și va acționa ca
un punct de contact cu ANSPDCP. În temeiul Regulamentului General privind
Protecția Datelor, numirea unui responsabil este obligatorie doar pentru anumiți
operatori de date/persoane împuternicite, care îndeplinesc o serie de condiții
cumulative. ANSPDCP emite recomandarea ca acesta sa fie numit în toate
cazurile, pentru toți operatorii de date sau persoanele împuternicite de aceștia,
având în vedere nivelul de protecție sporit pe care îl oferă.
În plus, ANSPDCP recomandă ca operatorul/ persoana împuternicită de acesta să
identifice acțiunile care trebuie întreprinse pentru conformarea cu cerințele
impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor și să prioritizeze
implementarea acestor acțiuni în funcție de riscurile pe care acestea le presupun
fața de persoanele vizate.
Printre obligațiile menționate în Ghid, operatorii de date/persoanele împuternicite
au următoarele îndatoriri:
 să mențină o evidență continuă a activităților de prelucrare,
 să urmeze o procedură de evaluare a impactului asupra protecției datelor,
în cazul în care au fost identificate prelucrări de date cu caracter personal
susceptibile de a prezenta riscuri ridicate pentru persoana vizată,
 să elaboreze o serie de proceduri interne care să garanteze respectarea
continuă a protecției datelor, chiar și în cazul unor breșe de securitate,
modificări la nivelul datelor cu caracter personal, sau solicitări ale
persoanei vizate.
Pentru textul complet al Ghidului, vă rugăm accesați link-ul acesta
http://www.dataprotection.ro/?page=Lansare_Ghid_aplicare_RGPD&lang=ro.

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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