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În acest număr:
Normele privind acordarea statutului de Operator Economic Autorizat
(„AEO”) îmbracă o formă nouă
Primul semn ca autoritățile vamale încurajează operatorii economici să aplice pentru
certificarea AEO ținând cont că se apropie data intrării în vigoare a Noului Cod Vamal
Unional, ce mizează pe această certificare.

Noi reglementări vizând sancțiunea opririi funcționării activității
comerciale pentru nerespectarea măsurilor de securitate la incendiu
În data de 4 noiembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 824 Hotărârea
de Guvern nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării
construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la
incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție,
neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului
în interiorul edificiului și la vecinătăți.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje
În data de 30 octombrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 809, Legea nr.
249/2015 din 28 octombrie 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje. Legea stabilește obligații în sarcina furnizorilor de materiale pentru
ambalaje, producătorilor de ambalaje și produse ambalate, importatorilor, comercianților,
distribuitorilor și autorităților publice, cu privire la producere, etichetarea, colectarea și
reciclarea ambalajelor și se clarifica noțiunea de ambalaj precum și persoana responsabilă
în cazul achizițiilor intracomunitare.

Modificări aduse Codului fiscal
Ordonanța de urgență nr. 50 / 2015 aduce modificări importante legislației fiscale, ce vor fi
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016.

Modificări aduse Codului de procedură fiscală
Modificarile vizeaza, printre altele, nulitatea actului administrativ, colaborarea interstatala
dintre autoritatile fiscale, compensarea obligatiilor fiscale nascute anterior intrarii in
insolventa, cuantumul scrisorii de garantie bancara/ politei de asigurare de garantie,
competenta de solutionare a contestatiei fiscale.
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Normele privind acordarea statutului de Operator Economic Autorizat („AEO”)
îmbracă o formă nouă

După 6 ani de la data ultimei modificări, Direcția Generală a Vămilor a revizuit normele
naționale privind acordarea statutului de AEO. Acestea au intrat în vigoare pe data de 27
octombrie a acestui an.
În noua formă au fost prevăzute următoarele:


clarificarea rolului și responsabilității autorităților vamale implicate în procesul de
autorizare, atât la nivel central cât și local (e.g. etapele de urmat și termenele de
soluționare);



implementarea chestionarului de autoevaluare și a instrucțiunilor la acesta în forma
la zi avizată de către Comisia Europeană;



menționarea listelor de verificare, planului de audit, lista pericolelor, riscurilor și
soluțiilor posibile și modelul raportului de audit.

Statutul de AEO este acordat societăților care desfășoară activități vamale în Uniunea
Europeană și îndeplinesc condiții specifice, de exemplu siguranța și securitatea lanțului
logistic și solvabilitate financiară.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Pe 1 mai 2016 va intra în vigoare noul Cod Vamal Unional. Acesta prevede că utilizarea
unor proceduri vamale precum perfecționarea activă sau pasivă, antrepozitarea vamală,
admiterea temporară, vămuirea la domiciliu vor putea fi utilizate doar de societățile care
demonstrează că îndeplinesc condițiile AEO. Prin revizuirea normelor, autoritățile vamale vor
să asigure un cadru legal cât mai clar pentru aplicanți, în contextul noilor schimbări
legislative ce vor urma.
Ce este de făcut?
Daca desfășurați activități vamale și nu dețineți un certificat AEO vă recomandăm să aplicați
cât mai urgent pentru obținerea acestuia, întrucât a rămas mai puțin de 1 an pana la data
intrării în vigoare a noului Cod Vamal Unional, ce mizează pe această certificare.
Deloitte are experiența și expertiza necesară pentru a vă oferi servicii de asistență în ceea
ce privește obținerea acestei certificări.

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
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Noi reglementări vizând sancțiunea opririi funcționării activității comerciale
pentru nerespectarea măsurilor de securitate la incendiu
În data de 4 noiembrie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 824 Hotărârea
de Guvern nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării
construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la
incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție,
neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului
în interiorul edificiului și la vecinătăți (“Hotărârea”).
În strânsă legătură cu această Hotărâre, pe data de 5 noiembrie 2015, a fost publicată în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 828 Ordonanța de Urgență nr. 52 (“Ordonanța”) pentru
modificarea și completarea Legii 307/2006 privind securitatea la incendiu (“Legea”).
În primul rând, dispozițiile Hotărârii sunt aplicabile clădirilor ori spațiilor amenajate în clădire
cu destinațiile de comerț, cultură sau turism. Definiția pe care Hotărârea o atribuie noțiunii de
„clădire ori spațiu amenajat în clădire cu destinația de comerț” este una cuprinzătoare,
referindu-se atât la baruri, cluburi, discoteci, restaurante, cât și la centre comerciale,
magazine și supermagazine.
În al doilea rând, Hotărârea privește stabilirea criteriilor pentru aplicarea măsurii
complementare de oprire a funcționării sau utilizării clădirilor cu oricare dintre destinațiile de
mai sus, vizând construcțiile sau amenajările având o suprafață desfășurată mai mare de
200 m.p.
Această măsură se poate dispune (a) atât față de clădirile autorizate din punct de vedere al
securității la incendiu, (b) cât si față de cele neautorizate, însă situațiile care atrag această
sancțiune diferă după cum urmează:
Clădiri autorizate din punctul de
vedere al securității la incendiu

Clădiri neautorizate din punctul de
vedere al securității la incendiu

 depășirea cu mai mult de 10% a numărului
de utilizatori pentru care a fost acordată
autorizația;
 depășirea numărului de niveluri supraterane
față de valoarea de referință admisă pentru
clădirile cu nivelul V de stabilitate la
incendiu/gradul de rezistență la foc;
 desființarea unei căi de evacuare atunci
când, potrivit reglementarilor tehnice specifice,
erau impuse două sau mai multe căi de
evacuare, în concordanță cu valoarea de
referință;
 reducerea cu mai mult de 25% din valoarea
de referință a înălțimii sau lățimii căilor de
evacuare, dacă deficiența nu se poate
remedia pe timpul controlului;
 înlăturarea
sistemelor
de
stingere,
semnalizare, detectare și avertizare a
incendiilor;

 depășirea cu mai mult de 10% a numărului de
utilizatori față de valoarea de referință;

 desființarea sistemelor de desfumare sau a
celor de iluminat de securitate pentru
evacuare.

 depășirea numărului de niveluri supraterane
fata de valoarea de referință admisă pentru
clădirile cu nivelul V de stabilitate la
incendiu/gradul de rezistență la foc;
 neasigurarea numărului minim de cai pentru
evacuare fata de valoarea de referință;

 reducerea cu mai mult de 25% din valoarea de
referință a înălțimii sau lățimii căilor de evacuare,
dacă deficiența nu se poate remedia pe timpul
controlului;
 neechiparea cu sisteme de stingere,
semnalizare, detectare și avertizare a
incendiilor, în conformitate cu valoarea de
referință;
 neechiparea cu sistemele de desfumare sau
de iluminat de securitate pentru evacuare, în
conformitate cu valoarea de referință;
 neidentificarea datei realizării documentației
tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții
sau a momentului punerii in funcțiune.

Valorile de referință la care fac trimitere situațiile de mai sus trebuie raportate și verificate
după cum urmează:


pentru clădirile autorizate - la cerințele reglementărilor tehnice indicate în
documentația care a stat la baza emiterii autorizației, iar
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pentru clădirile neautorizate – la reglementările tehnice specifice în vigoare la data
realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la
momentul punerii în funcțiune.

Autoritatea abilitată să constate încălcarea obligației privind numărul de utilizatori pentru
care a fost acordata autorizația/ numărul de utilizatori față de valoarea de referință este
personalul inspectoratelor pentru situații de urgență (“ISU”), care poate solicita sprijinul
personalului Poliției sau al Jandarmeriei Române.
Conform Hotărârii, măsura opririi funcționării ori utilizării construcției sau amenajării se
realizează până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, cu excepția situației în
care aceasta a fost dispusă pentru nerespectarea numărului de utilizatori pentru care a fost
acordată autorizația, caz în care măsura se dispune pentru o perioadă de 60 de zile
calendaristice de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor.
Potrivit Ordonanței, măsura opririi funcționării se concretizează prin aplicarea unui sigiliu de
către inspectorii ISU împreună cu afișarea unui anunț privitor la măsura dispusă, încheindu-se în acest sens procesul-verbal de aplicare a sigiliului. Plângerea împotriva măsurii de
oprire a funcționării nu suspendă executarea acesteia.
Ordonanța reglementează și situațiile în care se dispune ridicarea sigiliului, anume: (i) la
împlinirea termenului pentru care a fost dispusă măsura, (ii) în baza unei hotărâri
judecătorești executorii, (iii) în cazul schimbării proprietarului sau utilizatorului spațiului în
care se află construcțiile sau amenajările operatorului economic în punctul de lucru (în cazul
în care se schimbă destinația construcției sau profilul de activitate), (iv) în cazul lucrărilor de
reparații urgente sau necesare realizării cerinței de securitate la incendiu în incintă, și (v) la
obținerea autorizației de securitate la incendiu.
Ordonanța aduce modificări și obligațiilor administratorului sau conducătorului instituției (în
înțelesul Legii), clarificând ca este în sarcina și obligația acestuia implementarea măsurilor
de apărare împotriva incendiilor.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție în vederea
identificării și soluționării situațiilor concrete pe
care le întâlnește societatea dumneavoastră, în
considerarea specificului activității desfășurate.

Robert Ioniță
Partener Asociat, Reff & Associates
+40 730 585 852
rionita@reff-associates.ro
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje

În data de 30 octombrie 2015 a fost publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 809, Legea nr.
249/2015 din 28 octombrie 2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje („Legea”). Legea stabilește obligații în sarcina furnizorilor de
materiale pentru ambalaje, producătorilor de ambalaje și produse ambalate, importatorilor,
comercianților, distribuitorilor și autorităților publice, cu privire la producere, etichetarea,
colectarea și reciclarea ambalajelor.
Legea transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.
Prin noțiunea de ambalaj se înțelege orice obiect, indiferent de materialul din care este
confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării, manipulării, distribuției și
prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la
utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de
asemenea, considerat ambalaj.
Legea cuprinde prevederi cu privire la:
1. Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj;
2. Obiectivele anuale, la nivel național, privind valorificarea, incinerarea sau reciclarea
deșeurilor de ambalaje și responsabilitățile operatorilor economici care introduc pe
piața produse ambalate, pentru deșeurile generate de ambalaje. Responsabilitățile
se pot realiza individual sau prin transferul, pe baza de contract, către un operator
economic autorizat de autoritatea publica pentru protecția mediului;
3. Publicarea unei liste cu operatorii economici de la punctul 2 de mai sus pe site-ul
Administrației Fondului pentru Mediu;
4. Obligația operatorilor economici care achiziționează produse ambalate sau ambalaje
direct de la operatorii economici prevăzuți la punctul 2, de a se asigura că cei din
urma sunt incluși în lista prevăzută la punctul 3;
5. Obligația operatorilor economici care comercializează către consumatorii finali
produse în structuri de vânzare cu suprafața media și mare, conform OG nr.
99/2000, de a asigura pentru aceștia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele
produselor cumpărate, fără a le solicita plata;
6. Suma maxima a nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom
hexavalent prezente în ambalaje sau în componentele acestuia;
7. Interzicerea condiționării, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor
referitoare la produsul cumpărat, de păstrarea ambalajului;
8. Acordarea de prioritate, în achizițiile de produse din fonduri publice, pentru
produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din
materiale reciclate.
9. Noțiunea de „introducere pe piața naționala a unui produs” a fost redefinită ca
„furnizarea, de către o persoana juridica cu sediul în România pentru prima oara, a
unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața naționala în cursul unei
activități comerciale, în schimbul unei plăti sau gratuit”.
În cazul unor produse vândute direct utilizatorului final din România de un producător stabilit
în alt stat membru al Uniunii Europene, introducerea pe piața se face de către acesta, daca
este înregistrat în România, respectiv de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în
România;
Exemplele pentru noțiunea de ambalaje au fost extinse la: butelii din oțel reîncărcabile, cutii
de chibrituri, sistemele de izolare sterilă, capsulele pentru băuturi care rămân goale după
utilizare, șervețele dantelate pentru prăjituri (incluzând prăjiturile), rolele, tuburile și cilindrii în
jurul cărora este înfășurat un material flexibil, suporturile pentru CD-uri, umerașele pentru
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haine (incluzând un articol de îmbrăcăminte), husele din folie de plastic pentru protejarea
hainelor curățate în curățătorii;
Operatorilor economici care preiau responsabilitatea și nu îndeplinesc obiectivele de
valorificare și reciclare stabilite de lege timp de 2 ani consecutivi de la momentul constatării li
se anulează licența de operare.


Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile au
obligația:



Să utilizeze un sistem de marcare și identificare a ambalajelor, conform Anexei nr. 3
a Legii.



Să înscrie pe ambalaj sau pe etichetă sintagma „ambalaj reutilizabil”



Să organizeze un sistem pentru colectare, prin operatorii economici care
comercializează produsele sau prin centre specializate de colectare;



Să asigure o distribuție optimă și o capacitate corespunzătoare a centrelor de
colectare;



Să informeze consumatorii asupra sistemului de depozit și colectare a ambalajelor;



Să informeze comercianții și consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit
tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării
utilizării lor;

Încălcarea dispozițiilor Legii se sancționează cu amenda contravenționala a cărei valoare
poate fi cuprinsă între RON 2.000 de lei și 25.000.
În acest sens recomandăm societăților să analizeze dacă ambalajele produselor introduse
pe piața, fac obiectul contribuției la Fondul pentru mediu, având în vedere ca această noua
lege a apărut in contextul multiplelor controale de anul acesta ale Administrației Fondului
pentru Mediu.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție în vederea
identificării și soluționării situațiilor concrete pe care
le întâlnește societatea dumneavoastră, în
considerarea specificului activității desfășurate.

Silvia Axinescu
Avocat
+ 40 730 585 837
maxinescu@reff-associates.ro
Pieter Wessel
Partner, Tax
+40 21 2075 242
pwessel@deloittece.com
Mihai Petre
Senior Manager, Tax
+40 21 2075 344
mipetre@deloittece.com

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne
contactati la Romania@deloittece.com
sau sa vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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Modificări aduse Codului fiscal
Ordonanța de urgență nr. 50 / 2015 aduce modificări importante legislației fiscale, ce vor fi
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016.
Impozitarea dividendelor
Cota de impozitare pentru veniturile din dividende va scădea, începând cu 1 ianuarie 2016,
de la 16% la 5%. Această cotă se aplică distribuirilor către persoane juridice și fizice,
indiferent de rezidență.
Condițiile de scutire prevăzute anterior în Codul fiscal rămân valabile.
Microîntreprinderi
Plafonul de încadrare a microîntreprinderilor creşte la 100.000 euro, faţă de limita de 65.000
euro din prezent. Începând cu 1 ianuarie 2016, cota de impozitare de 3% va fi înlocuită cu un
sistem diferențiat de impozitare (cu anumite excepții), după cum urmează:




1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați;
2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Taxe locale
31 martie 2016 este noul termen de depunere al declaraţiilor de notificare pentru:
 Persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 deţin în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă;
 Persoanele juridice, indiferent de tipul clădirilor deţinute la 31 decembrie 2015 (în
declaraţie se vor menţiona inclusiv destinația și valoare impozabilă ale clădirilor).
TVA
Începând cu 1 ianuarie, cota redusă de 9% se va aplica şi pentru livrarea apei potabile și a
apei pentru irigații în agricultură.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Dan Bădin
Partner
+40 21 2075 392
dbadin@deloittece.com

Andrei Tercu
Senior Manager
+ 40 21 2075 616

atercu@deloittece.com

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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Modificări aduse Codului de procedură fiscală
Nulitatea actului administrativ
Modificarea in aceasta materie aduce exclusiv corelarea articolelor din Noul Cod de
Procedura Fiscala, intrucat a intervenit o eroare in cuprinsul Legii nr. 207/2015; astfel, se
instituie posibilitatea de a se emite, prin intermediul unui centru de imprimare masiva, acte
administrativ fiscale valide/valabile chiar si in lipsa semnaturii persoanelor imputernicite,
valabilitatea acestora fiind expres prevazuta de legiuitor prin modificarea adusa art. 49 alin.
(1) lit. b din Codul de procedura fiscala.
Colaborarea interstatala dintre autoritatile fiscal
ANAF este autoritatea competenta din Romania pentru efectuarea schimbului de informatii
in scopuri fiscale cu statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept
international, altele decat statele Uniunii Europene;




Informatiile se transmit la cererea autoritatii solicitante. Termenele prevazute la art.
290 pentru transmiterea informatiilor se aplica si in acest caz, cu exceptia situatiilor
in care sunt prevazute termene exprese derogatorii in instrumenetele juridice de
drept international.
schimbul de informatii se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2011 privind pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date.

Stabilirea din oficiu a creantelor fiscale
Modificarea art. 107 aduce exclusiv corelarea articolelor din Noul Cod de Procedura Fiscala;
astfel, se precizeaza ca, in cazul in care se depunde declaratia de impunere potrivit alin. 5,
dupa implinirea termenului de prescriptie, de la data depunerii declaratiei incepe sa curga un
nou termen de prescriptie.
Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal
Verificarea fiscala prealabila documentara se efectueaza cu notificarea persoanei fizice ce
face obiectul respectivei operatiuni.
Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata in cazul fuziunii
Esalonarea acordata unui debitor isi mentine valabilitatea daca, in termen de 30 de zile de la
data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale datorate de debitorii care fuzioneaza si
care nu beneficiaza de esalonarea la plata achita debitele respective/ obtin esalonarea.

Compensarea obligatiilor fiscal nascute anterior intrarii in insolventa



prin modificarea adusa art. 167 alin. (12), suma negative de TVA inscrisa in decontul
de TVA
aferenta perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei se
compenseaza cu obligatiile fiscale nascute anterior deschiderii procedurii.

Cuantumul scrisorii de garantie bancara/ politei de asigurare de garantie
In vederea suspendarii executarii actului administrativ fiscal, cuantumul scrisorii de garantie
bancara/ politei de asigurare trebuie sa fie egal cu valoarea obligatiilor fiscale contestate si
neachitate la data depunerii garantiei.
Organul competent pentru solutionarea contestatiilor fiscal


Structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor
generale regionale a finantelor publice – contestatii fiscale ce au ca obiect:
-

creante fiscale mai mici de 5 mil. lei
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masura de diminuare a pierderii fiscale de pana la 5 mil. lei si deciziile de
reverificare
Structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Directiei
Generale de Administrare a Marilor Contribuabili – contestatii fiscale formulate
de mari contribuabili ce au ca obiect:

-

creante fiscale de pana la 5 mil. lei, cu exceptia celor emise in conformitate cu
legislatia in materie vamala

-

masura de diminuare a pierderii fiscale in cuantum de pana la 5 mil. lei.



Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul ANAF – contestatii
fiscale ce au ca obiect:
-

creante fiscale in cuantum de 5 mil. lei sau mai mare

-

masura de diminuare a pierderii fiscale de 5 mil. lei sau mai mare

-

deciziile de reverificare, in cazul contestatiilor formulate de marii contribuabili

-

creante fiscale si masuri de diminuare a pierderii fiscale, indiferent de cuantum,
in cazul contestatiilor impotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul
central al ANAF

-

decizii de regularizate emise in materie vamala, in cazul contestatiilor formulate
de marii contribuabili, indiferent de cuantum.



organele fiscale locale – contestatii fiscale ce au ca obiect acte administrative
emise de catre acestea



autoritati publice care administreaza creante fiscale (altele decat cele
mentionate anterior) - contestatii fiscale ce au ca obiect acte administrative emise
de catre acestea.

Contestatiile depuse anterior 1 ianuarie 2016 se solutioneaza de organul competent la
momentul depunerii lor.
Calculul prescriptiei
Cauzele de intrerupere sau suspendare a termenului de prescriptie se supun legii in vigoare
la data la care acestea au intervenit.

Aplicarea legii procesual fiscale noi



prevederile referitoare la dreptul de apreciere al organului fiscal, limba oficiala,
interpretarea legii si decizia de impunere provizorie sunt aplicabile si procedurilor de
administrare in derulare la data de 1 ianuarie 2016;
prevederile referitoare la cuantumul cautiunii stabilite in vederea suspendarii actului
administrativ fiscal sunt aplicabile cererilor de suspendare depuse dupa data de 1
ianuarie 2016, precum si cererilor de suspendare in curs la aceasta data.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Andreea Artenie
Partener Asociat, Reff & Associates
+40 21 2075 435
aartenie@reff-associates.ro

Tax & Legal Weekly Alert: 9-13 Noiembrie 2015 | 9

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.

© 2015 Deloitte Romania

Tax & Legal Weekly Alert: 9-13 Noiembrie 2015 | 10

