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Modificări recente privind
Nomenclatura Combinată a
bunurilor
S-a publicat Regulamentul nr. 1006/2011 („Regulamentul") de modificare a
anexei I la Regulamentul nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi
statistică şi Tariful vamal comun.
Regulamentul a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.
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Modificările introduc un număr mare de subpoziţii noi, în special în capitolele
legate de peşte şi legume. În plus, aproximativ 40 de subpoziţii au fost anulate
ca urmare a volumului scăzut de schimburi comerciale.
Astfel, produsele dumneavoastră pot avea o nouă clasificare tarifară în cadrul
NC 2012, fapt care va trebui luat în considerare, atât pentru sistemele ERP cât
şi pentru TVA, accize, vamă, Intrastat şi nu numai.
Principalele modificări vizează capitolele privind cereale, seminţe şi fructe
oleaginoase. De exemplu, codul tarifar 1001 10 00 - grâu dur, a fost desfiinţat şi
în locul acestuia au fost introduse alte două coduri tarifare: 1001 11 00 - grâu
dur destinat însămânţării şi 1001 19 00 - alt grâu dur.
Această modificare trebuie corelată cu Buletinul informativ nr.22 din 3 iunie
2011 privind produsele agricole supuse taxării inverse.
De asemenea, au fost create poziţii noi pentru anumite produse (de exemplu,
şerveţelele pentru copii din orice material vor fi clasificate in noua poziţie
9619). Mai mult, conţinutul unor poziţii a fost extins - de exemplu, poziţia
tarifară 2710- „uleiuri din petrol” a fost restructurată în funcţie de conţinutul
de biodiesel; la poziţia 0802 au fost create subpoziţii noi pentru identificarea
separată a anumitor fructe cu coajă; la poziţia 1605 au fost create subpoziţii noi
pentru identificarea separată a anumitor crustacee, moluşte şi
alte nevertebrate acvatice. Au fost introduse o serie de modificări la notele de
capitol (de exemplu 30, 38, 42), precum şi la secţiunea XI.
Mai mult, Informaţiile Tarifare Obligatorii (ITO) care nu mai sunt conforme cu
NC 2012 au devenit invalide începând cu 1 ianuarie 2012.

[Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L282/28.10.2011.]

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela
Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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