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Formular de autoevaluare - o alternativă la negația ANCEX
în cazul exportului de produse cu dublă utilizare
Direcția Generală a Vămilor a emis o circulară către toate instituțiile din
subordine introducând o măsură pozitivă referitoare la produsele cu dublă
utilizare. Astfel, exportatorii pot prezenta la momentul vămuirii un formular de
autoevaluare ca alternativă la cererea de consultanță privind dubla utilizare
emisă de către ANCEX („negația ANCEX”), micșorând astfel timpul de vămuire.
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Formular de autoevaluare - o alternativă la negația ANCEX
în cazul exportului de produse cu dublă utilizare
In România, Agenția Națională pentru Controlul Exporturilor (ANCEX) este
autoritatea ce controlează operațiunile cu produse cu dublă utilizare, emițând
licențe pentru exportul produselor cu dubla utilizare.
În cazul produselor ce nu sunt incluse în listele de control dar sunt suspiciuni
privind apartenența acestora în categoria celor cu dublă utilizare, până la acest
moment la momentul vămuirii se solicita negația ANCEX – de exemplu pentru
țevi din oțel, ventilatoare, piese auto, diverse articole din material plastic.
Începând de săptămâna trecută, exportatorii pot prezenta la momentul vămuirii
un formular de autoevaluare ca alternativă la negația ANCEX. Acest formular de
autoevaluare era și în trecut propus de către ANCEX în Ghidul pentru
completarea cererii de consultanță și se completează având în vedere
specificațiile tehnice ale produselor ce urmează a fi exportate precum și
destinația/ utilizarea finală a produselor.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Prin introducerea acestui formular de autoevaluare la momentul vămuirii,
exportatorii vor reduce timpul de vămuire cu cele câteva zile necesare pentru
pregătirea și depunerea cererii de consultanță până la emiterea negației ANCEX.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
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.
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.
Această 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. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
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