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   14-18 Martie 2016 

În acest număr:  

Procedura privind autorizarea spațiilor pentru depozitare temporară și a 
celor utilizate în zonele libere 
 
Prin Codul Vamal Unional ce urmează să intre în vigoare la 1 Mai 2016, s-a introdus 
obligația ca mărfurile necomunitare să fie depozitate temporar în vederea atribuirii unei 
destinații vamale numai în spațiile autorizate în acest sens.  
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Procedura privind autorizarea spațiilor pentru depozitare temporară și a celor 
utilizate în zonele libere 
 
 
Recent a fost publicată procedura de autorizare a magaziilor și a perimetrelor de depozitare 
temporară a mărfurilor necomunitare pe teritoriul vamal al României, în intervalul dintre 
prezentarea acestora în vamă și atribuirea unei destinații vamale, precum și procedura 
privind înregistrarea depozitelor într-o zonă liberă. 
 
Conform acestor norme, persoanele interesate în desfășurarea activității de depozitare 
temporară pot obține autorizarea din partea autorității vamale.  
 
Autorizarea magaziei sau a perimetrului pentru depozitare temporară este condiționată de 
aprobarea prealabilă a evidenței operative a mărfurilor de către biroul vamal competent, care 
să permită supravegherea exploatării spațiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce 
privește identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal și circulația mărfurilor. De 
asemenea, spațiul respectiv trebuie să îndeplinească anumite condiții de securitate. 
 
Pentru mărfurile aflate în depozit temporar, operatorii economici trebuie să instituie o 
garanție care să acopere 100% din cuantumul drepturilor de import. 
 
 
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? 
 
Autorizațiile de depozitare temporară emise în baza acestor norme vă vor permite 
depozitarea temporară a mărfurilor necomunitare pe teritoriul vamal al României, în 
intervalul dintre prezentarea acestora în vamă și atribuirea unei destinații vamale.  
 
 
Ce este de făcut? 
 
Pentru a evita autorizarea depozitelor temporare în baza noilor prevederi aplicabile începând 
cu data de 1 mai 2016, care presupun garantarea TVA, operatorii economici pot să obțină o 
astfel de autorizație până la data de 30 aprilie a.c., ce va fi valabilă și după data de 1 mai 
2016. 

 
 

 
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
 
 
Pieter Wessel  
Partener  
+40 21 2075 242  
pwessel@deloittece.com  
  
 
Mihai Petre  
Senior Manager  
+ 40 730 585 665  
mipetre@deloittece.com  
 

 

  

mailto:pwessel@deloittece.com
mailto:mipetre@deloittece.com


 Tax & Legal Weekly Alert: 14-18 Martie 2016   |   3 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera 

consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau 

serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie 

sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi 

raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie. 

 

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul 

careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor 

membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre. 

 

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase 

industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si 

priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a 

crea impact vizibil în societate. 

 

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. 
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