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În acest număr:

Normele privind accesul la aplicațiile EMCS-RO au fost simplificate
Recent, au intrat în vigoare noile norme privind accesul operatorilor economici la aplicațiile
EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de
depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile.

Au fost publicate normele tranzitorii ale Noului Cod Vamal al Uniunii în
ceea ce privește sistemele electronice
Măsurile tranzitorii ale Noului Cod Vamal al Uniunii, ce va intra în vigoare începând cu 1 mai
2016, prevăd ca mijloacele actuale de schimb și de stocare a datelor să fie utilizate până cel
târziu la 31 decembrie 2020, în cazul în care sistemele electronice necesare nu sunt încă
operaționale.
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Normele privind accesul la aplicațiile EMCS-RO au fost simplificate
Sistemul EMCS utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene permite depunerea
documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmărirea mișcărilor și închiderea
operațiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum și depunerea
online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile.
Ordinul nr. 7630/2010 și Ordinul nr. 1834/2012, ce prevedeau procedura de urmat în
vederea obținerii autorizațiilor de acces la sistemele EMCS-RO Mișcări, respectiv EMCS-RO
Stocuri au fost abrogate începând cu data de 10 martie 2016.
Prin Noul Ordin, au fost comasate procedurile de acces aplicabile atât pentru sistemul
EMCS-RO Mișcări, cât și pentru EMCS-RO Stocuri și au fost simplificate anumite formulare
privind solicitarea autorizațiilor de acces.
Potrivit noilor norme, în funcție de calitatea deținută (i.e. antrepozitar, destinatar înregistrat,
expeditor înregistrat sau utilizator final), pentru accesul la ambele aplicații EMCS-RO,
operatorul economic poate depune un singur dosar de autorizare.
Autorizațiile de acces la EMCS- RO deținute în prezent rămân valabile până la data de 1
august 2016.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Dacă dețineți o autorizație de acces la aplicațiile EMCS-RO Mișcări și/sau EMCS-RO
Stocuri, acestea vor trebui reînnoite până cel târziu la data de 1 august 2016.
Sursa: Monitorul Oficial nr. 179 / 10 Martie 2016

Au fost publicate normele tranzitorii ale Noului Cod Vamal al Uniunii în ceea
ce privește sistemele electronice

Noul Cod Vamal al Uniunii („CVU”), ce va intra în vigoare începând cu 1 mai 2016, prevede
prelucrarea exclusiv electronică a informațiilor.
Având în vedere lipsa disponibilității sistemelor electronice necesare pentru schimbul de
informații între autoritățile vamale și între operatori și autoritățile vamale, au fost publicate
normele tranzitorii ale CVU. Acestea prevăd, printre altele, următoarele:
-

-

mijloacele pentru schimbul și stocarea de informații, altele decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2020
(de ex. cereri și decizii privind informațiile tarifare obligatorii, statutul de operator
economic autorizat);
datele referitoare la valoarea în vamă (D.V.1) pe suport de hârtie și în format
electronic, sunt utilizate în continuare până când sistemul este complet modernizat;
s-a mărit la 20 000 Euro valoarea pentru care nu se va mai depune declarație
privind valoarea în vamă (de la 10 000 Euro).
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Ce este de făcut?
Cu CVU aplicabil în mai puțin de două luni, vă recomandăm să începeți să vă pregătiți
societatea pentru schimbările viitoare. Ar trebui să acordați o atenție deosebită acestor
măsuri tranzitorii, în special atunci când gestionați proceduri speciale (depozitare temporară,
antrepozit vamal, perfecționare activă, perfecționare pasivă, tranzit, etc.).
Totodată, pe site-ul Direcției Generale a Vămilor s-au publicat nouă proiecte de ordin în ceea
ce privește implementarea CVU, printre care:
-

Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea simplificărilor și
înscrierea în evidențele declarantului;
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român
de procesare automată a declarației vamale la import;
Proiect de ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizarea a Sistemului de
control al exportului s.a.

Sursa: Jurnalul Oficial nr. 69 / 15 Martie 2016 si www.customs.ro
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