Mai puțin de un an până la
intrarea în vigoare a noului
Cod Vamal al UE
Cât de pregătiți sunteți? Echipa
noastră vă oferă o radiografie vamală
a societății pentru 2016

Sunteți titularul unui certificat AEO?
Utilizați proceduri simplificate de vămuire?
Plasați mărfuri sub regimuri vamale suspensive/economice?
?suspensive/economice ?
Stiți ce se va întâmpla cu autorizațiile vamale emise înainte de 1 mai 2016?
Sunteți familiari cu noile cerințe privind standardele de competență ale personalului?

A rămas mai puțin de 1 an până la data intrării în vigoare a noului Cod
Vamal al Uniunii (1 mai 2016). Acesta va introduce o serie de schimbări
asupra legislației vamale aplicabile în Uniunea Europeană ce pot influența
activitatea desfășurată de compania dumneavoastră.
Sunteți pregătiți pentru a întâmpina noile schimbări? Pentru a răspunde la
această întrebare, asigurați-vă din timp că înainte de 1 mai 2016 ați revizuit
și evaluat:

Autorizațiile vamale cu termen-limită

Autorizațiile vamale fără termen-limită

Emise pentru o perioadă limitată de timp (i.e.
perfecționare activă)  verificare termen
validitate/reautorizare conform condiții CVU

Reevaluare prin prisma noilor condiții
introduse de CVU (e.g. AEO, vămuire la
domiciliu)

Nivelul de pregătire al personalului

Obținerea de autorizații noi, în timp util

Instruirea personalului /cunoașterea noii
legislații  adaptarea în timp util la aceasta

CVU mizează pe operatorii economici
certificați AEO Obținerea AEO

CVU
Clasificarea tarifară a mărfurilor

Procedurile vamale utilizate

Analiza ITO deținute/termene de
valabilitatecondiții de utilizare ITO viitoare

Analiza procedurilor vamale aplicabile in
funcție de noile restructurări din CVU (e.g.
depozitare temporară/zona liberă)

Contractele

Garanțiile

Revizuirea/ajustarea contractelor cu

clienți/furnizori

Potențialul impact asupra activității/Beneficii
 reducerii/dispense de la garantare
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Deloitte are experiența și expertiza necesară pentru a vă oferi
servicii de asistență în ceea ce privește adaptarea companiei
dumneavoastră la noile schimbări legislative, precum:


evaluarea impactului noilor schimbări aduse de CVU asupra
activității desfășurate de companie;



analiza/verificarea nivelului de pregătire al companiei în raport cu
noile schimbări ce vor intra în vigoare la 1 mai 2016;



identificarea ariilor de îmbunătățit și oferirea de sugestii menite să
asigure adaptarea si conformarea rapidă la noua legislație.

Pentru o ofertă detaliată, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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