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presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:
Art. 1.
Se aproba Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor
care fac parte din valoarea in vama a marfurilor, prevazute in anexa care face
parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.
(1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.577/2008 pentru
aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii in vama, publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 635 din 3 septembrie 2008.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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ANEXA

NORME
privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac
parte din valoarea in vama a marfurilor
Art. 1.
Prezentele norme stabilesc, in aplicarea dispozitiilor art. 73 din Regulamentul (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii (denumit in continuare Cod) si ale art. 71 din
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in
ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al
Uniunii, modul de autorizare pentru simplificarea determinarii sumelor care fac
parte din valoarea in vama a marfurilor.
Art. 2.
Autorizatiile pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea
in vama a marfurilor se emit de Directia Generala a Vamilor, la solicitarea scrisa a
persoanelor interesate, numai pentru plasarea marfurilor, in mod repetat si in baza
acelorasi conditii contractuale, sub regim vamal de punere in libera circulatie.
Art. 3.
(1) Cererea de autorizare se adreseaza, in scris, Directiei Generale a Vamilor.
(2) Cererea trebuie sa fie insotita de documente si informatii privind:
a) solicitantul/titularul autorizatiei: denumire, adresa, cod unic de identificare,
numar EORI, numar telefon/fax;
b) numele si datele de contact ale persoanei de contact responsabile pentru cerere,
precum si cazierul judiciar al acesteia;
c) numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu problemele vamale si
ale persoanei responsabile de solicitant sau care exercita controlul asupra
managementului acesteia (aceste informatii nu sunt necesare daca solicitantul este
operator economic autorizat), precum si cazierul judiciar al acesteia;
d) reprezentantul vamal, in cazul in care solicitantul/titularul autorizatiei este
reprezentat in relatia cu autoritatea vamala: denumire, adresa, cod unic de
identificare, numar telefon/fax, inscrisuri din care rezulta calitatea de
reprezentant;
e) cazierul fiscal si certificatul de atestare fiscala al solicitantului/titularului
autorizatiei, eliberate de autoritatea fiscala competenta;
f) obiectul si natura simplificarii, respectiv elementele care fac parte din pretul real
de platit sau de platit in conformitate cu art. 70 alin. (2) din Cod sau elementele
de adaugat sau de dedus din valoarea in vama in conformitate cu art. 71 si 72 din
Cod;
g) incadrarea tarifara (codul de 8 cifre din Nomenclatura combinata) si descrierea
comerciala a marfurilor carora li se aplica simplificarea, tara de origine, tara de
expeditie, vanzatorul/expeditorul marfurilor.
(3) Pentru emiterea autorizatiei pentru simplificarea determinarii sumelor care fac
parte din valoarea in vama a marfurilor, Directia Generala a Vamilor verifica daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
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a) cele prevazute la art. 71 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
Structurile cu atributii de verificare in domeniul operatorilor economici autorizati
din cadrul autoritatii vamale verifica indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute
la art. 71 alin. (2) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 in
conformitate cu prevederile aplicabile in cazul cererilor privind acordarea statutului
de operator economic autorizat;
b) solicitantul/titularul autorizatiei nu inregistreaza debite fata de autoritatea
vamala.
Art. 4.
In vederea determinarii sumelor mentionate la art. 73 din Cod, Directia Generala
a Vamilor poate solicita documente si informatii, in plus fata de cele mentionate la
art. 3 alin. (2), dupa cum urmeaza:
a) pentru sumele care trebuie incluse in valoarea in vama in conformitate cu art.
70 alin. (2) din Cod:
- contractul sau orice document relevant care sta la baza stabilirii obligatiei de
plata a anumitor sume drept conditie a vanzarii marfurilor importate;
- modul de determinare a sumelor;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
b) pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (a) paragraful (i) si art. 72
lit. (e) din Cod, respectiv comisioane si cheltuieli de brokeraj, precum si comisioane
de cumparare:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau
informatii care au stat la baza incheierii tranzactiei;
- modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor de brokeraj;
- angajamente de cheltuieli privind comisioane si cheltuieli de brokeraj referitoare
la tranzactia in cauza;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
c) pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (b) din Cod, respectiv marfuri
si servicii furnizate direct sau indirect de catre cumparator gratuit sau la un cost
redus pentru utilizare in legatura cu fabricarea sau vanzarea la export a marfurilor
importate:
- contractul de productie sau de prestare de servicii incheiat cu partenerul extern
sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;
- documente si/sau informatii relevante pentru materiale si servicii referitoare la
valoarea acestora, costul sau pretul de achizitie a serviciilor;
- date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
d) pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (c) din Cod, respectiv
redevente si drepturi de licenta:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau
informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;
- contracte, documente sau informatii referitoare la obligatia de plata a
redeventelor sau drepturilor de licenta;
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- elemente de identificare a vanzatorului marfurilor, a persoanei afiliate cu acesta,
respectiv a licentiatorului;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei.
e) Pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (d) din Cod, respectiv
valoarea oricarei parti din profitul oricarei revanzari, dispuneri sau utilizari
ulterioare a marfurilor importate care ii revine vanzatorului, direct sau indirect:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau
informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;
- contractul prin care sunt stabilite obligatiile de plata;
- modul de stabilire a platilor respective;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
f) pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (e) din Cod, respectiv
cheltuielile de transport si costul asigurarii marfurilor importate, precum si costurile
de incarcare si manipulare legate de transportul marfurilor importate pana la locul
in care marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau
informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;
- contractul de transport pe parcurs extern sau orice document sau informatie
relevanta care a stat la baza angajarii transportului;
- contractul si polita de asigurare a marfurilor transportate pe parcurs extern;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
g) pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (a), (b) si (f) din Cod, respectiv costul
pentru transportul marfurilor dupa intrarea lor pe teritoriul vamal al Uniunii,
cheltuielile pentru constructie, montare, asamblare, intretinere sau asistenta
tehnica, intreprinse dupa intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, cum ar fi instalatii,
utilaje sau echipamente industriale, precum si taxe la import sau alte taxe de platit
in Uniune pentru importul sau vanzarea marfurilor:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau
informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;
- contractul de transport sau orice document sau informatie care a stat la baza
angajarii transportului;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
h) pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (c) din Cod, respectiv dobanzile
stabilite in temeiul unui acord de finantare incheiat de cumparator si referitor la
achizitionarea marfurilor importate:
- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a
stat la baza incheierii tranzactiei;
- contractul sau acordul de finantare, incheiat in scris, din care sa rezulte ca
marfurile sunt vandute la pretul declarat ca pret efectiv platit sau de platit si ca
rata dobanzii pretinsa nu depaseste nivelul predominant pentru astfel de tranzactii
in tara si la momentul in care s-a acordat finantarea;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei;
i) pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (d) din Cod, respectiv cheltuielile
pentru dreptul de reproducere a marfurilor importate in Uniune:
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- contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a
stat la baza incheierii tranzactiei;
- descrierea operatiunii si locul de realizare a acesteia;
- documente sau informatii relevante privind modalitatea de determinare a platilor
respective si cuantumul acestora;
- orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele
tranzactiei.
Art. 5.
(1) Acceptarea cererii si comunicarea deciziei luate in urma depunerii cererii se
efectueaza in conformitate cu prevederile art. 22 din Cod.
(2) Inainte de luarea unei decizii nefavorabile privind cererea de autorizare,
Directia Generala a Vamilor comunica solicitantului motivele care au stat la baza
acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din Cod si ale art. 8 si 9 din
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie
2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de
stabilire a Codului vamal al Uniunii.
(3) Solicitantului i se acorda posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere inaintea
luarii unei decizii care i-ar fi nefavorabila in termenul prevazut la art. 8 din
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
Art. 6.
Autorizatia se emite conform modelului prevazut in anexa la prezentele norme.
Art. 7.
Anularea, revocarea, modificarea sau suspendarea autorizatiei se realizeaza in
conformitate cu prevederile art. 27 si 28 din Cod, respectiv ale art. 16 din
Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.
Art. 8.
In aplicarea prevederilor art. 23 din Cod, titularul autorizatiei este obligat sa
informeze, in scris, Directia Generala a Vamilor, asupra tuturor modificarilor
intervenite asupra elementelor care sunt de natura sa afecteze mentinerea si
continutul autorizatiei.
Art. 9.
Anexa face parte integranta din prezentele norme.

Copyright © berg COMPUTERS srlstr. Lugoj nr. 4RO307200Ghiroda(DN6 km 550,7-langa Timisoara)
Tel: +40-256-225223Fax: +40-256-225772E-mail: bc@berg-computers.comwww.berg-computers.com, www.bcManager.ro
FM-06-MK Versiune:2.0

5/7

Act:

Ordinul nr. 1890/24.06.2016

Autoritate
emitenta:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

Publicat in:
Privind:
In vigoare din

FISCALA
MO nr. 502/05.07.2016
aprobarea Normelor privind autorizarea pentru
simplificarea determinarii sumelor care fac parte
din valoarea in vama a marfurilor
5 iulie 2016
ANEXA
la norme

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
AUTORIZATIE
pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in
vama a marfurilor
nr. CVA . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .
Titularul autorizatiei:
Denumire:
Adresa:
Cod unic de identificare:
Nr. EORI:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:
Reprezentantul vamal:
Denumire:
Adresa:
Cod unic de identificare:
Nr. telefon:
Nr. fax:
E-mail:
1.

1.1. Se autorizeaza:
Utilizarea sumei fixe sau procentului indicat in rubrica 1.2 in vederea
includerii in valoarea in vama in cazul in care elementul indicat in aceeasi
rubrica nu este cuantificabil la data acceptarii declaratiei vamale
Utilizarea sumei fixe sau procentului indicat in rubrica 1.2 in vederea
deducerii din valoarea in vama in cazul in care elementul indicat in aceeasi
rubrica nu este cuantificabil la data acceptarii declaratiei vamale
1.2. Obiectul si natura simplificarii
Baza legala

1.2.1

Descrierea
elementului

Determinarea
sumelor (suma
fixa/procent %)

Art. 70 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9
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octombrie 2013 de stabilire a Codului
vamal al Uniunii
1.2.2

Art. 71 alin. (1) lit. [...] paragraful [...]
din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului
din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii
1.2.3 Art. 72 lit. [...] din Regulamentul (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9
octombrie 2013 de stabilire a Codului
vamal al Uniunii
1.3. Metoda de calcul utilizata pentru determinarea sumelor:
2.
3.

Date privind marfurile - clasificarea tarifara (codul de 8 cifre din Nomenclatura
combinata) si descrierea comerciala
Observatii generale:

4.

Potrivit dispozitiilor art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al
Uniunii, aveti obligatia sa informati, fara intarziere, Directia Generala a Vamilor cu
privire la orice factor intervenit in datele si conditiile aflate la baza emiterii
prezentei autorizatii care ii pot influenta mentinerea sau continutul. Conform
prevederilor art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, aveti
dreptul de a exercita o cale de atac impotriva prezentei autorizatii, cu respectarea
conditiilor si termenelor prevazute de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documente atasate autorizatiei:

5.

Data de incepere a valabilitatii autorizatiei:

..........
(conducatorul unitatii emitente/semnatura)
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