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În acest număr:
O nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale:
angajamentul unei societăți de asigurare
Garanția vamală poate fi constituită și prin intermediul unui garant societate de
asigurări, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Vamal Unional. Astfel,
operatorii economici pot apela la o nouă formă de garantare a eventualelor
datorii vamale față de cele consacrate până în prezent: scrisoare de garanție
bancară sau depozit în numerar.

O nouă facilitate pentru societățile certificate AEO - accesul
la procedura de vămuire centralizată la nivel național
Societățile certificate AEO au posibilitatea să declare mărfurile centralizat,
respectiv la un singur birou vamal, chiar dacă fizic le prezintă la un birou vamal
diferit din țară.
Procedura va duce la optimizarea costurilor și la un mai bun control al vămuirii
mărfurilor.
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O nouă formă de garantare a eventualelor datorii vamale:
angajamentul unei societăți de asigurare
Operatorii economici - importatori, comisionari vamali din Romania/UE - pot opta
să constituie garanții vamale prin intermediul unor polițe emise de societățile de
asigurare. Aceste societăți pot acționa ca garant în baza unor reguli stabilite de
legislația vamală.
Ce înseamnă acest lucru?
Societățile de asigurare pot acționa ca garant dacă sunt stabilite în Uniunea
Europeană și dacă dețin o acreditare obținută în condițiile legilor aplicabile în
acest teritoriu.
O garanție vamală în forma angajamentului emis de o societate de asigurare
poate fi utilizată în cadrul următoarelor regimuri/proceduri vamale:
 Tranzit unional/comun;
 Antrepozitare vamală;
 Perfecționare activă/pasivă;
 Depozitare temporară;
 Admitere temporară;
 Punere în liberă circulație cu destinație finală;
 Proceduri vamale simplificate;
 Proceduri privind taxele anti-dumping provizorii.
Ce este de făcut?
Societățile de asigurare care vor să intre pe această piață trebuie să cunoască
modalitatea de funcționare a acestor garanții și condițiile practice de aplicare:
 noțiunile introductive privind garanțiile vamale (e.g. tipuri de garanții
vamale, ce taxe pot/trebuie sa acopere acestea, caracteristici generale);
 proceduri/regimuri vamale ce necesită garantare și condițiile de aplicare
relevante;
 condițiile aplicabile în cazul constituirii de garanții vamale printr-un garant
societate de asigurări;
 responsabilitățile garantului din perspectiva vamală;
 identificarea riscurilor, a documentelor de cerut titularilor de regimuri
vamale la încheierea polițelor etc).
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O nouă facilitate pentru societățile certificate AEO - accesul
la procedura de vămuire centralizată la nivel național
Procedura de vămuire centralizată a fost implementată la nivel național,
începând cu 16 martie 2017, și este disponibilă în sistemele naționale de
declarare a mărfurilor.
Procedura permite operatorilor economici care dețin certificarea de Operator
Economic Autorizat (AEO) să depună declarația vamală (de import sau de
export) la un birou vamal diferit de cel la care sunt prezentate efectiv mărfurile.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Utilizarea acestei proceduri va optimiza costurile și va asigura un control mai
bun al procesului de vămuire a mărfurilor.
În cazul în care compania voastră deține certificarea AEO, vă recomandăm să
analizați condițiile de utilizare și implementarea acestei proceduri în practică.
Dacă nu dețineți certificarea AEO, vă recomandăm sa aplicați în timp util pentru
obținerea ei.
De asemenea, dacă depuneți declarația vamală prin reprezentant (comisionar
vamal), trebuie să vă asigurați că și acesta deține un certificat AEO.
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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.
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financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
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internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
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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
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