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Noutati Fiscale
Revizuirea Anexei 1 a Regulamentului privind produsele cu dubla utilizare
Comisia Europeana a publicat pe data de 30 decembrie 2014 varianta revizuita a Anexei 1 a
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 („regulamentul produselor cu dubla utilizare”), stablind lista
acestor produse, e.g. produse care pot fi utilizate atat in scop civil si militar, care fac obiectul
controalelor pe intreg teritoriul Uniunii Europene („UE”).
Prin modificarea regulamentului produselor cu dubla utilizare, noi produse au fost adaugate listei
comune a produselor cu dubla utilizare care fac obiectul controalelor, in timp ce altele au fost
eliminate.
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Revizuirea Anexei 1 a Regulamentului privind produsele cu dubla utilizare
Revizuirea listei comune a produselor cu dubla utilizare care
fac obiectul controalelor
Modificarile includ revizii aduse regimurilor de control ale
exporturilor in perioada 2011 si 2013. In acest sens, au fost
introduse aproximativ 400 de revizii care acopera toate categoriile
(e.g. categoriile 0-9) din lista produselor cu dubla utilizare. Aceasta
include adaugarea si / sau specificatii la diverse produse cu dubla
utilizare, cum ar fi grafit, schimbatoare de frecventa, masini-unelte,
virusuri si toxine, circuite integrate, explozivi si instrumente
informatice. In plus, revizuirea elimina, de asemenea, anumite
elemente si tehnologii din lista de control a produselor cu dubla
utilizare, care au devenit disponibile pe scara mai larga si
reprezinta un risc de securitate mai.

Daca aveti intrebari cu privire la detaliile modificarilor, sau
daca aveti nevoie de ajutorul nostru pentru a evalua potentiala
dumneavoastra expunere, va rugam sa nu ezitati sa ne
contactati.
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Mai mult decat atat, Anexa 1 recent revizuita are mai multe
modificari la notele mentionate in lista produselor cu dubla utilizare.
Aceste note ofera clarificari cu privire la interpretarea articolelor
supuse controlului sau ofera scutiri de la cerintele de licentiere. De
exemplu, o noua nota de excludere este adaugata in nota generala
aferenta software-ului, excluzand anumite software-uri pentru
instalari, operatii, intretineri (verificari) sau reparatii.
Ce inseamna acest lucru pentru dumneavoastra?
Avand in vedere gama larga careia se adreseaza aceasta revizuire,
este de asteptat ca impactul sa se reflecte asupra tuturor
industriilor. In functie de autorizatiile de export curente pe care le
detineti si de punctul de vedere al autoritatilor nationale, pot fi
necesare noi autorizatii de export. Cu toate acestea, este de
asemenea posibil ca pentru unele produse sa nu mai fie necesare
autorizatii de export ale UE inainte de export.
Ce este de facut?
In scopul de a evalua daca afacerile dvs. ar putea fi afectate, este
esential sa verificati daca in portofoliul dvs. sunt produse care au
fost afectate de noile modificari. Ca urmare a modificarilor
mentionate anterior, societatile ar trebui sa reevalueze in
continuare si sa isi actualizeze programele interne de conformitate
existente si autorizatiile de control ale exporturilor cu scopul de a fi
in conformitate cu regimurile europene si nationale de control ale
exporturilor.
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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

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. 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 orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a
deveni un standard de excelenta.
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