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Noutati Fiscale
Masuri restrictive suplimentare impotriva Rusiei
La data de 31 iulie 2014, Consiliul European a emis o Decizie si un Regulament ca urmare a escaladarii
violentelor din estul Ucrainei si a accidentului aviatic al zborului M17, avertizand Rusia ca „anexarea
ilegala a teritoriului si destabilizarea deliberata a unei tari suverane invecinate nu poate fi acceptata”. Prin
urmare, Uniunea Europeana ("UE") a decis sa consolideze masurile restrictive deja in vigoare impotriva
Rusiei, inca din 17 martie 2014, care au fost puse in aplicare dupa anexarea ilegala a Crimeei de catre
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Masuri restrictive suplimentare impotriva Rusiei
La data de 31 iulie 2014, Consiliul European a emis o Decizie si un
Regulament ca urmare a escaladarii violentelor din estul Ucrainei si
a accidentului aviatic al zborului M17, avertizand Rusia ca
„anexarea ilegala a teritoriului si destabilizarea deliberata a unei tari
suverane invecinate nu poate fi acceptata”. Prin urmare, Uniunea
Europeana ("UE") a decis sa consolideze masurile restrictive deja
in vigoare impotriva Rusiei, inca din 17 martie 2014, care au fost
puse in aplicare dupa anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia.
Noi masuri restrictive
Pe langa o crestere a listei de cetateni rusi si de entitati care in
prezent fac obiectul unor masuri de inghetare a activelor si / sau de
interzicere a acordarii de vize, masurile restrictive suplimentare
vizeaza sectoarele financiare, militare si energetice, si:
1.

2.
3.

4.

stabilesc o interdictie pentru produsele cu dubla utilizare (astfel
cum sunt enumerate in anexa 1 a Regulamentului 428/2009)
pentru uz militar sau pentru utilizatori finali militari, refuzand
toate exporturile de produse cu dubla utilizare destinate unor
scopuri militare sau entitati;
restrictioneaza accesul Rusiei la tehnologiile sensibile care pot
fi utilizate in sectorul energetic;
impun un embargo asupra comertului cu arme si materiale
conexe din / in Rusia. Acest embargo va acoperi toate bunurile
din lista militara comuna a UE;
limiteaza accesul pe piata UE pentru institutiile financiare
rusesti de stat, filialelor acestora, precum si a celor care
actioneaza in numele lor.

Ce este de facut?
Ca urmare a masurilor restrictive mentionate anterior, societatile ar
trebui sa isi reevalueze programele existente de control al
exporturilor si / sau sa reconsidere vanzarile sau transporturile
catre Rusia, in scopul de a-si limita expunerea. In scopul de a evita
expunerea si de a evalua masurile administrative necesare, este
esential sa se evalueze faptul daca bunurile respective sunt sau nu
cu dubla utilizare, care parte implicata va fi utilizatorul final si care
va fi utilizarea finala intentioneata. In plus, societatile ar trebui sa ia
in considerare posibilele intarzieri pentru expedierile viitoare catre
Rusia.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Masurile mentionate mai sus au fost deja adoptate in mod formal
de catre Consiliul European si au intrat in vigoare la data de 1
august 2014. Impactul masurilor restrictive va fi evaluat pana la
data de 31 octombrie 2014 si poate fi ajustat in consecinta, daca va
fi necesar.
Ce inseamna acest lucru pentru dumneavoastra?
In afara impactului asupra industriilor din Rusia, masurile restrictive,
vor avea, de asemenea, si un impact sever asupra societatilor din
UE care exporta in Rusia sau care presteaza servicii pentru
societatile rusesti, mai ales atunci cand acestea tranzactioneaza cu
societati rusesti din sectorul energetic.
Desi masurile restrictive nu ar trebui sa afecteze exporturile de
produse cu dubla utilizare si tehnologii destinate utilizarilor
nemilitare si / sau pentru utilizatorii finali nemilitari, este de asteptat
ca autoritatile competente sa monitorizeze indeaproape toate
exporturile catre Rusia. Monitorizarea extinsa a bunurilor, in
combinatie cu screening-ul crescut care vizeaza "utilizarea finala" si
"utilizatorii finali", va creste probabil sarcina administrativa pentru
societati (de exemplu, atunci cand solicita licente de export), dar
poate duce, de asemenea, si la controale suplimentare din partea
autoritatilor vamale si asupra transporturilor "normale" destinate
Rusiei, ducand astfel la posibile intarzieri.
In plus, exportul anumitor produse "sensibile" referitoare la industria
energetica si de tehnologie catre Rusia vor face subiectul unor
autorizatii prealabile de la autoritatile competente din fiecare stat
membru. In anumite cazuri, o licenta de export va fi refuzata atunci
cand produsele sunt destinate anumitor proiecte din sectorul
energetic din Rusia, cum ar fi proiecte privind petrolul de sist si
explorarea si productia petrolului in ape adanci.
Masurile restrictive se aplica pentru toate societatile si organizatiile
constituite in cadrul UE, indiferent daca acestea sunt sau nu in UE,
si includ si sucursalele societatilor din UE din tari terte.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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