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În acest număr: 

Începând cu 1 ianuarie 2020 companiile nestabilite în 
Uniunea Europeană nu vor putea efectua mai mult de 3 
operațiuni vamale pe an 

În acest sens, pe pagina de internet a Direcției Generale a Vămilor a fost publicat 
un proiect de modificare a prevederilor Ordinului nr. 2460/2016 privind 
modalitatea de reprezentare în vamă. 

Nomenclatura combinată în vigoare din 2019 

Comisia Europeană a publicat Nomenclatura Combinată („NC”) în vigoare din de 
la 1 ianuarie 2019. Începând cu această dată 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 2018. 

Produse accizabile: Atestatele de comercializare angro de 
produse energetice/băuturi alcoolice fără depozitare își vor 
pierde valabilitatea la 31 decembrie 2018 

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe pagina de internet a Direcției Generale a 
vămilor, termenul în care agenții economici se pot reautoriza conform noilor 

condiții va fi prelungit (inițial termenul limită pentru reautorizare era stabilit 
pentru data de 9 noiembrie 2018). 
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Începând cu 1 ianuarie 2020 companiile nestabilite în 
Uniunea Europeană nu vor putea efectua mai mult de 3 
operațiuni vamale pe an 

În data de 23 octombrie 2018, pe pagina de internet a Direcției Generale a 
Vămilor a fost publicat Proiectul de ordin pentru modificarea Normelor tehnice de 
aplicare a dreptului de reprezentare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 2460/ 22.08.2016. 

În prezent, companiile nestabilite în Uniunea Europeană (de ex. din Turcia, 
Elveția, Serbia etc.) pot efectua operațiuni vamale frecvente (mai mult de 3 

operațiuni pe an) doar prin reprezentare indirectă.  O companie este considerată 
a fi stabilită pe teritoriul Uniunii Europene dacă are (1) sediul pe teritoriul vamal 
al UE sau (2) administrația centrală sau (3) un sediu stabil unde resursele 
umane și tehnice sunt permanent prezente și în care operațiunile vamale sunt 
desfășurate total sau parțial.  

Potrivit proiectului, începând cu data de 01.01.2020, aceste companii nu ar mai 
putea efectua mai mult de 3 operațiuni vamale în teritoriul UE, fără a fi stabilite 
în acest teritoriu.   

Spre exemplu, un exportator stabilit în Elveția, ce intenționează să exporte 
mărfuri din România nu ar mai putea apărea în caseta 2 a declarației vamale de 

export, chiar dacă ar utiliza modalitatea de reprezentare indirectă.  În acest 
context, scutirea de TVA la export de care exportatorul stabilit în Elveția ar trebui 
să beneficieze în Romania devine incertă, având în vedere practica curentă a 
autorităților fiscale din România.   

Pe lângă regimul de export, sunt vizate și regimurile de punere în liberă 

circulație, antrepozit vamal, perfecționare activă/ pasivă ce sunt utilizate de 
către astfel de companii în UE.   

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră ? 

Dacă importați/exportați frecvent mărfuri în/din Uniunea Europeană și compania 
dumneavoastră nu este stabilită în acest teritoriu, nu veți mai putea efectua 
astfel de operațiuni după 31.12.2019, potrivit proiectului de ordin.   

Vă recomandăm să analizați din timp impactul acestor modificări asupra 
activității companiei dumneavoastră.   

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Nomenclatura combinată în vigoare din 2019 

Printre schimbările aduse de noua NC, aplicabilă de la 1 ianuarie 2019, au fost 
adăugate noi coduri tarifare sau au fost modificate cele existente pentru: 

- Produse acvatice proaspete, refrigerate adecvate pentru consum uman de la 

poziția NC 0308 30; 

- Uleiuri ușoare și preparate de la poziția 2710 12; 

- Table si benzi de aluminiu de la poziția 7606 12 pentru corpuri, capace și 
inele de doze pentru băuturi definite printr-o nouă notă complementară 2 la 
capitolul 76.  

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 2019 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 2018 (de ex. regimuri vamale suspensive). 

Ce este de făcut?  
 
Pentru a evita neplăceri administrative și operaționale începând cu 1 ianuarie 
2019 (de exemplu, staționarea prelungită a mărfurilor în vamă), vă recomandăm 
să realizați aceasta conversie a codurilor cât mai curând posibil.  

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Atestatele de comercializare angro de produse energetice și 
băuturi alcoolice/tutun prelucrat fără depozitare își vor 
pierde valabilitatea la 31 decembrie 2018 

La momentul publicării, Ordinul nr. 1960/2018 prevedea data de 9 noiembrie 
2018 ca fiind termenul limită prin care agenții economici autorizați să distribuie 
și să comercializeze în sistem angro fără depozitare produse energetice și băuturi 
alcoolice/ tutun prelucrat se pot reautoriza conform noilor condiții (i.e. deținerea 
de spații de depozitare).  

Potrivit unui proiect de modificare a Ordinului nr. 1960/2018 publicat pe pagina 

de internet a Direcției Generale a Vămilor, termenul de reautorizare va fi 
prelungit până la data de 31 decembrie 2018. 

Agenții economici care vor depune cereri de reautorizare în termenul mai sus 
menționat, vor putea funcționa până la soluționarea acestora, dar nu mai târziu 
de 30 de zile de la depunerea cererii. 

Vă recomandăm să vă asigurați că până la data de 31 decembrie 2018 ați 
întreprins demersurile necesare obținerii noilor atestate. După această dată sunt 
așteptate controale ale autorităților vamale asupra verificării noilor condiții de 
autorizare. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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Reff ș i Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesie i 
de avocat, ș i 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. P entru o descriere a servic iilor de asistență 
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A cest Alert este furnizat cu titlu orientativ ș i nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați  consultanță 

fis cală/juridică de specialitate înainte de a  întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document. 
 

A ceastă publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună 

Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa 
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. N icio entitate a Deloitte Network nu 

va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație. 
 

© 2018. P entru mai multe detalii, contactați Deloitte România 

http://www.deloitte.com/ro/despre
https://www.facebook.com/DeloitteRomania/
https://www.linkedin.com/company/deloitte-romania?trk=top_nav_home
http://www.deloitte.com/deloittelegal

