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În acest număr:
Obligații noi pentru producătorii și importatorii de
echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de
căldură
Începând cu 1 ianuarie 2017, importatorii și producătorii din UE de echipamente
de refrigerare, climatizare și pompe de căldură încărcate cu hidrofluorcarburi
(gaze fluorurate) nu vor mai putea introduce pe piața unională astfel de
echipamente decât dacă hidrofluorcarburile respective sunt contabilizate în
sistemul de cote prevăzut în Regulamentul (UE) 517/2014 privind gazele
fluorurate cu efect de seră („Regulamentul F-Gaz”).

Procedură nouă privind exceptarea de la plata contribuției
de asigurări sociale de sănătate a anumitor categorii de
persoane
În Monitorul Oficial nr. 65 din data de 26.01.2017 a fost publicat Ordinul nr.
3697/727/2016 pentru aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuției
de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și modelul și
conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea
de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.
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Obligații noi pentru producătorii și importatorii de
echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de
căldură
În vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a limita
schimbările climatice la nivel mondial, Comisia Europeană a instituit o limitare
graduală a cantităților de hidrofluorcarburi care pot fi introduse pe piața
unională, prin alocarea unui plafon cantitativ (contingent) fiecărui importator sau
producător de echipamente de refrigerare, de climatizare și pompe de căldură
care conțin sau a căror utilizare se bazează pe hidrofluorcarburi (i.e. aparate de
aer condiționat, frigidere, etc.)
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, importatorii și producătorii de echipamente
a căror funcționare se bazează pe hidrofluorcarburi vor trebui să se autorizeze
pentru accesul la contingentul de hidrofluorcarburi (de ex. obținerea unei
autorizații de la o societate care are deja alocate cote) și să se asigure că toată
cantitatea de hidrofluorcarburi pe care o plasează pe piața unională este
reprezentată în cadrul acelui contingent.
La introducerea pe piață a unor astfel de echipamente, producătorii și
importatorii trebuie să documenteze respectarea acestor cerințe menționate mai
sus și să întocmească o declarație de conformitate în acest sens, conform
modelului prevăzut în anexa Regulamentului (UE) 879/2016 de stabilire a
modalităților legate de declarația de conformitate la introducerea pe piață a
echipamentelor de refrigerare, de climatizare și a pompelor de căldură încărcate
cu hidrofluorcarburi și de verificare a acesteia de către un auditor independent.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Nerespectarea acestor cerințe de către producători și importatori presupune
imposibilitatea plasării pe piața unională a echipamentelor de refrigerare,
climatizare și a pompelor de încălzire încărcate cu hidrofluorcarburi.
Importatorii care, în momentul importului de echipamente a căror utilizare se
bazează pe hidrofluorcarburi, nu prezintă la vamă declarația de conformitate
menționată mai sus, nu vor primi liberul de vamă.
Ce este de făcut?
În primul rând, producătorii și importatorii trebuie să verifice dacă echipamentele
de refrigerare, de climatizare și pompele de încălzire pe care le produc sau
importă conțin hidrofluorcarburi care fac obiectul prevederilor Regulamentului
(UE) 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.
În cazul în care hidrofluorcarburile utilizate fac obiectul prevederilor
Regulamentului 517/2014, următorul pas este înregistrarea în registrul HFC de
pe site-ul Comisiei Europene, în vederea alocării unei cote.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Procedură nouă privind exceptarea de la plata contribuției
de asigurări sociale de sănătate a anumitor categorii de
persoane
Cui i se aplică procedura de exceptare de la plata contribuției de
asigurări sociale de sănătate?
Procedura se aplică persoanelor fizice care dețin o asigurare pentru boală și
maternitate într-un sistem de securitate socială din:
 alt stat membru UE;
 Spațiul Economic European și din Confederația Europeană;
 sau într-un stat cu care România are încheiat un acord bilateral de
securitate socială;
și care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de
sănătate în România, dacă fac dovada valabilității asigurării din celălalt stat.
Ce presupune această procedură?
Pentru a fi exceptate de la plata contribuțiilor sociale de sănătate în România,
persoanele fizice, care se încadrează în categoriile menționate mai sus, au
obligația depunerii formularului 603 împreună cu dovada asigurării în alt stat
(e.g., certificat A1, TR/R1, PM/RO101 sau MD/RO101).
Intrarea în vigoare
Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 26 ianuarie 2017.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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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
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