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În acest număr:
Actul de punere în aplicare al Codului Vamal al Uniunii a fost adoptat
Săptămâna trecută a fost adoptat Actul de punere în aplicare al Codului vamal al Uniunii, ce
va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2016. Versiunea finală a Actului de punere în
aplicare nu este încă disponibilă public. Publicarea acesteia este așteptată în luna
decembrie 2015.
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Actul de punere în aplicare al Codului Vamal al Uniunii a fost adoptat

Începând cu 1 mai 2016, va intra în vigoare noul Cod Vamal al Uniunii („CVU”), adoptat prin
Regulamentul nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului UE, prin care este
reformată legislația vamală. CVU stabilește doar orientările generale, acesta urmând a fi
completat de un Act Delegat, ce a fost adoptat la data de 28 iulie 2015 și de un Act de
punere în aplicare. Cel din urma a fost adoptat săptămâna trecută, iar publicarea acestuia
este preconizată în luna decembrie a acestui an.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
După publicarea normelor de aplicare a CVU, dispozițiile acestuia vor fi clarificate. Având textul final al
legislației, inclusiv dispozițiile tranzitorii, vă puteți pregăti compania încă din acest an, pentru a vă
conforma noilor modificări și a nu fi in situația de a întrerupe/modifica la jumătatea anului 2016 modul
în care efectuați în prezent vămuirea mărfurilor.

Ce este de făcut?
Cu CVU aplicabil în mai puțin de șase luni, vă recomandam să începeți să vă pregătiți
compania pentru schimbările viitoare. Nu așteptați intrarea în vigoare a CVU și începeți de
acum alinierea afacerii dumneavoastră (a proceselor) cu prevederile CVU pentru a evita
eventualele impuneri ale taxelor vamale, probleme de conformitate sau întreruperi în
procesul de logistică, ca urmare a modificării legislației vamale.

Desigur, vă vom informa imediat ce textul final al actului de punere in aplicare al CVU va fi
publicat.

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
+ 40 730 585 665
mipetre@deloittece.com

Tax & Legal Weekly Alert: 23-27 Noiembrie 2015 | 2

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.
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.
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.
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