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În acest număr:
Nomenclatura combinată în vigoare din 2017
Comisia Europeană a publicat recent Nomenclatura Combinată („NC”) în vigoare
din 1 ianuarie 2017. Ca atare, începând cu 1 ianuarie 2017 va trebui să utilizați
noile coduri NC pentru operațiunile vamale, operațiunile cu produse accizabile,
declarațiile Intrastat precum și pentru operațiunile efectuate în baza unor
autorizații vamale și fiscale eliberate în baza codurilor NC 2016.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (i.e. „OCDE”) emite îndrumări privind procesul
de evaluare al Acțiunii 14
În data de 20 octombrie 2016, G20/OCDE precum și alte țări din „Cadrul
General” privind proiectul referitor la Erodarea bazei de impozitare și transferul
profiturilor (i.e. „BEPS”) au publicat documente-cheie referitoare la procesul de
evaluare și monitorizare a Procedurii Amiabile, în cadrul Acțiunii 14 a Planului de
Acțiune BEPS.

Proiect de Lege privind aprobarea aderării României ca
membru asociat la Proiectul BEPS
Parlamentul României propune adoptarea legii referitoare la aderarea României
ca membru asociat la Proiectul BEPS inițiat de OCDE.
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Nomenclatura combinată în vigoare din 2017
Printre schimbările aduse de noua NC, aplicabilă de la 1 ianuarie 2017, au fost
adăugate noi coduri tarifare sau modificate cele existente pentru:
 Diverse specii de pești, crustacee, moluște;
 Diverse băuturi precum: bere fără alcool, băuturi pe bază de soia, vinuri;
 Preparate chimice;
 Produse imunologice;
 Cartușe de cerneală, de toner;
 Anvelope utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere;
 Ventilatoare pentru răcirea microprocesoarelor, a aparatelor de
telecomunicație;
 Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului;
 Mașini multifuncționale (imprimare, copiere ori transmisie de telecopii);
 Diverse mașinării, precum mașini de tăiat cu jet de apă, mașini pentru
prelucrarea textelor, mașini pentru schimbat monede, mașini și aparate
pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat;
 Discuri digitale versatile (DVD);
 Ecrane tactile;
 Dispozitive de telecomandă fără fir, cu raze infraroșii, pentru consolele de
jocuri;
 Tractoare agricole și forestiere, vehicule;
 Sateliți de telecomunicații;
 Dispozitive electronice interactive/educative.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Noua NC poate include clasificări noi pentru produsele dumneavoastră. Dacă
importați / exportați mărfuri în Uniunea Europeană / în afara Uniunii Europene,
din ianuarie 2017 va trebui să utilizați noile coduri NC în procesul declarării
mărfurilor.
Modificarea NC nu afectează numai operațiunile vamale, dar și operațiunile cu
produse accizabile și raportările în sistemul statistic Intrastat, și anume codurile
tarifare folosite pentru mărfurile care fac obiectul comerțului între statele
membre ale Uniunii Europene.
De asemenea sunt afectați și deținătorii de autorizații vamale și fiscale emise în
baza codurilor valabile în 2015 (de ex. regimuri vamale suspensive).
Ce este de făcut?
Pentru a evita neplăceri administrative și operaționale începând cu 1 ianuarie
2017 (de ex. staționarea prelungită a mărfurilor în vamă), vă recomandăm să
realizați această conversie a codurilor cât mai curând posibil.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Pieter Wessel
Partener
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com
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OCDE emite îndrumări privind procesul de evaluare al
Acțiunii 14
La data de 20 octombrie 2016, G20/OCDE precum și alte țări din „Cadrul
General” privind proiectul BEPS au publicat documente-cheie referitoare la
procesul de evaluare și monitorizare a Procedurii Amiabile din cadrul Acțiunii 14
a Planului de Acțiune BEPS.
Pachetul de monitorizare și evaluare
Pachetul de monitorizare și evaluare conține patru documente:
 Termeni de referință;
 Metodologia de evaluare;
 Cadrul de raportare al statisticilor referitoare la Procedura Amiabilă;
 Ghid cu privire la informațiile specifice și documentația necesară a fi
depuse împreună cu o cerere pentru asistență în cazul Procedurii
Amiabile.
Termeni de referință
Termenii de referință transpun standardul minim convenit pentru soluționarea
litigiilor în 21 elemente aferente celor patru domenii-cheie ale unui mecanism
eficient de soluționare a litigiilor: i) prevenirea litigiilor, ii) disponibilitatea și
accesul la Procedura Amiabilă, iii) soluționarea cazurilor supuse Procedurii
Amiabile și iv) implementarea rezoluțiilor agreate prin Procedura Amiabilă.
Metodologia de evaluare
Metodologia de evaluare stabilește proceduri și îndrumări detaliate privind
abordarea în două etape a procesului de revizuire și monitorizare:
 Etapa I: revizuirea modului de implementare a standardului minim de
către țara evaluată în funcție de cadrul legal propriu referitor la Procedura
Amiabilă și a modului de aplicare a acesteia în practică. Această etapă va
demara cu o serie de chestionare (trimise la jurisdicția evaluată,
partenerii din tratate și partenerii de afaceri, precum și altor contribuabili
de pe site-ul OCDE). Aceste chestionare vor avea la bază cele 21 de
elemente standard minime ale termenilor de referință.
 Etapa II: va demara la un an după ce raportul cu privire la prima etapă a
fost aprobat. Fiecare jurisdicție evaluată trebuie să furnizeze un raport
actualizat care stabilește pașii necesari pentru adresarea problemelor
identificate pe parcursul primei etape precum și planurile de modificări
legislative în vederea implementării standardului minim.
Procesul de evaluare va fi realizat de către membrii Forumului privind
Administrarea Fiscală a Procedurii Amiabile și urmează să aibă loc în decembrie
2016. Primele rapoarte se intenționează a fi publicate în a doua jumătate a
anului 2017.
Cadrul de raportare al statisticilor referitoare la Procedura Amiabilă
Standardul minim impune autorităților competente să încerce rezolvarea litigiilor
prin intermediul Procedurii Amiabile într-o perioadă medie de 24 de luni. Cadrul
de raportare al statisticilor Procedurii Amiabile reprezintă o abordare bazată pe
colaborare în vederea soluționării cazurilor Procedurii Amiabile prin adoptarea
unui calendar comun pentru ambele autorități competente în vederea rezolvării
cazurilor sub Procedura Amiabilă.
Ghid privind informațiile și documentele necesare
Un element al standardului minim este ca accesul la Procedura Amiabilă să nu fie
refuzată contribuabilului pe motivul că nu a furnizat informații suficiente. În
vederea asigurării unei certitudini și clarități contribuabililor care aplică pentru
Procedura Amiabilă, țările sunt obligate să publice norme și îndrumări clare
privind accesul și utilizarea acestei Proceduri. Acest Ghid ar putea fi folosit de
către membri în elaborarea propriului ghid pentru Procedura Amiabilă și ar putea
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oferi, de asemenea, o îndrumare contribuabililor în pregătirea cererii pentru
aplicarea la Procedura Amiabilă.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Ciprian Gavriliu
Director
+40 21 2075 348
cgavriliu@deloittece.com
Alexandra Bunea-Oprișescu
Senior Manager
+40 21 2075 696
aoprisescu@deloittece.com
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Proiect de Lege privind aprobarea aderării României ca
membru asociat la Proiectul BEPS
Parlamentul României a emis un proiect de lege referitor la aderarea României ca
membru asociat la Proiectul BEPS inițiat de OCDE.
Contribuția României ca membru asociat la Proiectul BEPS, inițiat de OCDE se va
plăti anual din bugetul Ministerului Finanțelor Publice, începând cu anul 2016.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
Ciprian Gavriliu
Director
+40 21 2075 348
cgavriliu@deloittece.com
Alexandra Bunea-Oprișescu
Senior Manager
+40 21 2075 696
aoprisescu@deloittece.com
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