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În acest număr:
Noul Cod Vamal Unional – Primul set de măsuri tranzitorii
Recent, pe pagina de internet a Direcției Generale a Vămilor au fost publicate primele
măsuri tranzitorii ce reglementează trecerea la noua legislație vamală ce va intra în vigoare
la data de 1 mai 2016. Cea mai importantă măsură constă în posibilitatea solicitării (până la
data de 1 aprilie 2016) prelungirii autorizațiilor vamale ce au perioadă de valabilitate limitată.
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Noul Cod Vamal Unional – Primul set de măsuri tranzitorii
Autorizațiile vamale obținute în baza legislației vamale aplicabile în prezent, ce vor rămâne
valabile la data de 1 mai 2016, rămân în continuare valabile și după această dată. Astfel:
 în cazul autorizațiilor vamale cu perioadă de valabilitate limitată (de ex.
Perfecționare activă) acestea vor rămâne valabile până la expirarea valabilității lor
sau până la data de 1 mai 2019 (în funcție de care dintre aceste date este anterioară
celeilalte);

în cazul celorlalte autorizații (de ex. AEO, antrepozit vamal), acestea rămân valide
până când autorizația va fi reevaluată de autoritatea vamală.
În cazul în care există solicitări pentru modificări substanțiale ale autorizațiilor vamale după
data de 1 mai 2016 (de ex. adăugarea unei noi locații pentru procesare sau depozitare) este
necesară revocarea acestora și emiterea unor noi autorizații în baza prevederilor Noului Cod
Vamal Unional.
De asemenea, la solicitarea operatorilor economici, autorizațiile vamale cu perioadă de
valabilitate limitată, pot fi prelungite. Solicitările de prelungire pot fi depuse la autoritățile
vamale până la data de 1 aprilie 2016. Limita maximă a termenului de valabilitate ce poate fi
stabilită în acest sens este data de 1 mai 2019.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră ?
În cazul în care sunteți titularul unei autorizații vamale este necesar să analizați cum vă vor
impacta măsurile tranzitorii mai sus menționate și să acționați din timp astfel încât la data de
1 mai 2016 activitatea vamală desfășurată de compania dumneavoastră să nu fie afectată.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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