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Delegaţiile vor găsi alăturat un document de informare. Acest document a fost 
creat de către serviciile Comisiei cu scopul de a furniza informaţii utile 
administraţiilor vamale despre procesul de extindere din 2007, ca şi operatorilor 
economici şi altor părţi interesate. Informaţiile furnizate vizează în principal 
măsurile tranzitorii. În plus, Anexele conţin informaţii pentru anumite produse 
agricole, TVA şi accize. 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest document de informare are numai un 
caracter orientativ. Aplicarea legislaţiei vamale este responsabilitatea autorităţilor 
naţionale sub controlul organelor judecătoreşti naţionale, iar în ultimă instanţă, a 
Curţii de Justiţie. Informaţii suplimentare pot deveni necesare dacă se adoptă 
măsuri preventive pentru a evita perturbări ale pieţei. 
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I. SUMAR 
Scopul acestui document este acela de a informa operatorii economici precum şi 
administraţiile vamale din Statele Membre vechi şi noi despre consecinţele lărgirii 
Comunităţii cu privire la respectarea legislaţiei vamale. Acest document ajută şi 
la asigurarea unui tratament egal pentru operatorii economici din întreaga 
Comunitate. 

Fără a prejudicia prin separarea măsurilor tranzitorii care pot fi sau au fost 
adoptate pentru produsele agricole în baza articolului 41 al Actului de Aderare 
privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi României şi modificările 
aduse tratatelor care stau la baza Uniunii Europene¹ (numit în cele ce urmează 
Actul de Aderare) (vezi Anexele 1 şi 2), principiul de bază al lărgirii, aşa cum este 
încorporat în măsurile tranzitorii la Cap.25 din acquis-ul UE2, acela ca la 
momentul aderării, mărfurile care sunt în liberă circulaţie într-un Stat care aderă 
sau într-un Stat Membru vechi vor fi considerate în liberă circulaţie pe întreg 
teritoriul Comunităţii lărgite în virtutea Tratatului CE, aşa cum a fost amendat prin 
Actul de aderare care este parte integrantă din Tratatul de Aderare 2005. Acest 
principiu se va aplica şi unor astfel de mărfuri dacă ele au fost plasate înainte de 
aderare sub un regim vamal (exemplu tranzit, admitere temporară) care se 
termină după aderare; în astfel de cazuri totuşi „statutul comunitar” al mărfurilor 
trebuie probat pentru a evita posibilitatea ca mărfurile pentru care nu s-au plătit 
drepturi vamale să aibă un beneficiu nejustificat de la aderare. 

Anexa V nr.4 din Actul de Aderare („Uniune Vamală”)³ - permite ca anumite 
mişcări ale mărfurilor care au început înainte de aderare şi sunt terminate după 
aderare ca acestea să rămână subiect al legislaţiei vamale anterioare aderării 
noilor State Membre. Documentul descrie aceste excepţii şi subliniază 
colaborarea între administraţiile vamale vizate. Mai mult, anumite autorizaţii şi 
dovezi de origine eliberate după regulile anterioare aderării noilor State Membre 
rămân valabile pentru o perioadă tranzitorie. 

Anexa V nr.3 a Actului de Aderare acoperă măsurile specifice care privesc 
produsele agricole. Astfel de măsuri nu sunt tratate în acest document.  
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II INTRODUCERE:   REGULI DE BAZĂ  ALE ADERĂRII 
 
La aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană se aplică următoarele 
reguli în principiu: de la data aderării, Tratatele originale (de exemplu Tratatul 
CE, tratatul Euratom şi Tratatul Uniunii Europene) ca şi instrumentele juridice 
bazate pe aceste tratate (de exemplu Codul vamal comunitar CV) sunt obligatorii 
pentru noile State Membre, adică acestea trebuie să aplice aşa numitul acquis 
comunitar. Articolul 2 al Actului de Aderare stabileşte acest principiu şi în acelaşi 
timp citează singura excepţie permisă: aceste Tratate şi instrumentele juridice 
referitoare la acestea se aplică în termenii Actului de Aderare. Aceasta implică 
următoarele: 

1. Tratatele originale sunt schimbate prin Actul de Aderare şi trebuie 
aplicate în această nouă versiune revizuită de la data aderării (de exemplu art. 
10 din Actul de aderare înlocuieşte art. 205 (2) al Tratatului CE, care specifică 
ponderea voturilor pentru deciziile Consiliului cu majoritate calificată). 

2. Activitatea legislativă uzuală continuă, aşa încât atât înainte, cât şi după 
aderare pot avea loc modificări de legislaţie (de ex. amendamente la 
regulamentul de aplicare a Codului vamal), în conformitate cu regulile de 
procedură valabile în fiecare caz (cf. Art.7(2) şi 7(3) din Actul de aderare). 

3. Actul de Aderare prevede anumite măsuri tranzitorii pentru a facilita 
tranziţia atât pentru traficul de mărfuri între vechile State Membre şi noile State 
Membre cât şi între noile State Membre, şi comerţul dintre noile State Membre şi 
ţări terţe; în domeniul legislaţiei vamale aproape toate măsurile se aplică noilor 
Statelor Membre în acelaşi mod (vezi Anexa V nr.4 a Actului de Aderare). 

4. Întrucât de la data semnării Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005 ar fi 
fost imposibil să se prevadă şi să se rezolve în avans toate problemele tranzitorii, 
Actul de Aderare conţine anumite clauze de protecţie care fac posibil să se 
prevadă excepţii de la regulile generale pentru o perioadă limitată de timp pentru 
a evita situaţiile disturbante. (în special Articolele 36-42 ale Actului de Aderare). 

5. După aderare, noile State Membre vor fi integrate în teritoriul vamal al 
Comunităţii şi implicit măsurile din Instrumentele de Protecţie ale Comerţului 
(anti-dumping, anti-subsidii şi măsuri de salvgardare) aplicabile în Comunitatea 
celor 25 (CE25) vor fi impuse la importurile din ţările terţe în teritoriilor lor. În 
acelaşi timp măsurile impuse de către noile State Membre înainte de aderare îşi 
vor înceta aplicabilitatea. 

 

Acest document discută despre acele măsuri tranzitorii ale Actului de Aderare 
care se găsesc la punctul 3 de mai sus; posibilele măsuri de protecţie, emise pe 
baza Actului de Aderare, vor face subiectul unor informaţii viitoare, dacă şi când 
ele vor fi adoptate. Regulile descrise în acest document nu pot fi aplicate 
produselor agricole. 
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III  MĂSURI TRANZITORII VALABILE ÎN COMERŢUL CU NOILE STATE 
MEMBRE 
Anexa V nr.4 a Actului de Aderare conţine măsurile vamale tranzitorii. 
Introducerea acestor măsuri se bazează pe următoarele considerente: 

1. În interesul facilitării comerţului internaţional, anumite tranzacţii care au 
început înainte de aderare şi sunt terminate după data aderării vor putea fi totuşi  
terminate în concordanţă cu vechile reguli.       

2. Întrucât aceste reguli creează excepţii de la obligaţia de a aplica 
legislaţia comunitară, acestea trebuie interpretate cu stricteţe. 

3. Autorizaţiile şi facilităţile procedurale nu pot fi schimbate de către 
autorităţile competente ale Statelor Membre de pe o zi pe alta pentru toţi 
beneficiarii.    

4. Anumite tranzacţii care se încheie după aderare şi care se referă la 
perioade dinaintea aderării (exemplu reimportul mărfurilor care au fost exportate 
temporar înainte de aderare în cadrul procesului de perfecţionare pasivă). Aici ar 
fi potrivit să se folosească în anumite cazuri bazele anterioare de evaluare dacă 
legea din ţările care aderă prevede acest lucru.   
Totuşi, aceste principii se aplică numai în măsura în care ele sunt cuprinse în 
mod expres în Anexa V nr.4 a Actului de aderare, în mod expres în legătură cu 
procedurile vamale individuale sau alte reglementări ale legislaţiei vamale 
Comunitare; în toate celelalte cazuri, Tratatul CE şi legislaţia vamală care se 
bazează pe acesta sunt de asemenea aplicate în noile State Membre de la data 
aderării. În mod special, principiul liberei circulaţii (art 24 al Tratatului CE ) va fi 
aplicat mărfurilor care erau în liberă circulaţie într-un Stat Membru nou începând 
cu data aderării, pe întregul teritoriul vamal Comunitar lărgit. 

 
1. Dovada statutului comunitar (comerţul în cadrul Comunităţii lărgite) 

(a) Dovada originii preferenţiale eliberată corespunzător sau întocmită 
înainte de aderare în baza unuia dintre Acordurile Europene cu noile State 
Membre sau al acordurilor echivalente între noile State Membre va fi acceptată 
ca dovadă a statutului (nu ca dovadă a originii) în Comunitatea lărgită după 
aderare, dacă 

- mărfurile sunt la data aderării în depozit temporar, într-o zonă liberă sau 
antrepozit liber, în tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare activă (sistemul cu 
suspendare), transformare sub control vamal, admitere temporară sau 
perfecţionare pasivă, sau au fost declarate şi li s-a acordat liberul de vamă 
pentru export şi sunt în transport în interiorul Comunităţii lărgite, şi 

- este aplicată o interdicţie de drawback ori o exceptare de drepturi 
vamale pentru materiale neoriginare utilizate la fabricarea acestor produse 
(acordurile europene şi nu acordurile de asociere).   
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Asta înseamnă că dacă dovada originii preferenţiale privind mărfurile 
menţionate mai sus este prezentată autorităţilor vamale după aderare, mărfurile 
sunt libere de drepturi vamale şi alte măsuri vamale când sunt declarate ca fiind 
puse în liberă circulaţie (Anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraf 1(a)). 
Consecinţa aici nu este de a aplica rata preferenţială a taxelor, ci faptul că nu 
sunt de plătit drepturi vamale în baza statutului comunitar.  

(b) Pentru mărfurile care la data aderării sunt în depozit temporar sau în 
zonă liberă sau antrepozit liber, în tranzit, antrepozitare vamală, perfecţionare 
activă (sistemul cu suspendare), transformare sub control vamal, admitere 
temporară sau perfecţionare pasivă, sau care au fost declarate ca libere de vamă 
pentru export şi sunt în curs de transport în Comunitatea lărgită, sunt considerate 
ca mărfuri comunitare în Comunitatea lărgită, dacă, pe baza, de exemplu, a plăţii 
drepturilor vamale aplicabile în teritoriul vamal respectiv, prezintă una din 
următoarele dovezi ale statutului comunitar:  

• un document T2L sau T2LF sau un document comercial echivalent 
(art 315-317b din Regulamentul vamal -Prevederile de Implementare 
a Codului Vamal (CVIP), 

• un carnet TIR sau ATA cu menţiunea T2L sau T2LF (art 319 din 
CVIP),  

• plăcile de înmatriculare şi detaliile vehiculelor rutiere motorizate 
înregistrate în Statele Membre (art 320 CVIP), 

• numărul de cod şi marca proprietarului vagoanelor de marfă 
aparţinând unei companii de cale ferată a unui Stat Membru (art. 321 
CVIP), 

• ambalajele care pot fi identificate ca aparţinând unei persoane 
stabilite într-un Stat Membru (art.322 CVIP),  

• Bagajele care însoţesc pasagerii când statutul Comunitar al 
mărfurilor este declarat şi nu există nici un dubiu cu privire la 
veridicitatea declaraţiei (art 323 CVIP), 

• Documentul Administrativ de Însoţire pentru mărfuri accizate (Reg 
EEC nr. 2719/92), 

• Un formular T2M pentru produsele din pescuitul marin şi alte produse 
obţinute din mare de către vasele de pescuit (art.325 CVIP) 

• O etichetă poştală prevăzută la art 462a şi în Anexa 42b CVIP 

• Formularul pentru mărfuri Comunitare în zonele libere supuse 
controlului  de tip I şi antrepozite libere (art.812 şi Anexa 109 CVIP) 

• O copie a documentului de control T5 (art.314c (g) împreună cu art. 
843 CVIP) 
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În acest context termenul „mărfuri comunitare” acoperă, de asemenea, mărfurile: 

- obţinute în întregime în teritoriul unui nou Stat Membru în condiţiile 
stipulate în art. 23 CV şi care nu încorporează mărfuri importate din alte ţări sau 
teritorii; 

- importate din ţări sau teritorii, altele decât din noile State Membre vizate, 
şi puse în liberă circulaţie în acel Stat Membru; 

- obţinute sau produse în ţara respectivă, fie din mărfurile la care se face 
referire numai la a doua liniuţă de mai sus, sau din mărfurile la care se face 
referire la prima şi a doua liniuţă de mai sus. 
Aceasta însemnă că dacă dovada statutului Comunitar referitoare la mărfurile 
descrise mai sus este prezentată autorităţilor vamale după aderare, mărfurile 
sunt libere de drepturi vamale şi de alte măsuri vamale atunci când sunt puse în 
liberă circulaţie (anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 1(b) şi 2). 

 c) mărfurile aflate sub acoperirea unui carnet ATA emis înainte de data 
aderării într-un Stat Membru vechi sau nou sunt de asemenea libere de taxe 
vamale şi alte măsuri vamale când sunt declarate pentru a fi puse în liberă 
circulaţie (Anexa V nr.4 1(c)). 
 

Solicitările de verificare ulterioară a dovezii de origine preferenţială emise în 
conformitate cu unul dintre Acordurile europene menţionate în paragrafele 1(a) 
ale Anexei V nr.4 din Actul de aderare vor fi acceptate de autorităţile vamale ale 
Statelor Membre vechi şi noi, pentru o perioadă de 3 ani după emiterea dovezii 
de origine respective, şi pot fi făcute de autorităţile în cauză pentru o perioadă de 
3 ani după acceptarea dovezii de origine în sprijinul declaraţiei de punere în 
liberă circulaţie (Anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 3).   

 
2. Dovada originii preferenţiale (comerţul cu ţări terţe, inclusiv Turcia, în 
cadrul acordurilor preferenţiale privind produsele agricole, cărbune şi oţel) 

(a) Dovada originii preferenţiale emise de ţări terţe (adică nu emise de 
State Membre vechi sau noi) în baza acordurilor preferenţiale încheiate de noile 
State Membre cu aceste ţări ori emisă în baza legislaţiei autonome a noilor State 
Membre va fi acceptată în aceste noi State Membre cu condiţia ca: 

- dobândirea unei asemenea origini să confere un tratament tarifar 
preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale cuprinse în acordurile sau 
înţelegerile pe care Comunitatea le-a încheiat sau adoptat cu aceste ţări terţe 
sau grupuri de ţări, (de exemplu că dovada originii preferenţiale eliberate de ţări 
terţe poate fi acceptată numai dacă cele 25 State ale UE vor, de asemenea, să 
accepte această dovadă); 

- dovada originii şi documentele de transport să fi fost emise înainte de 
data aderării; şi 

- dovada originii să fie remisă autorităţilor vamale până la 1 mai 2007. 
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Când mărfurile au fost declarate pentru punerea în liberă circulaţie într-un 
Stat Membru nou înainte de data de 1 ianuarie 2007, în cadrul aranjamentelor 
preferenţiale în vigoare în acel nou Stat Membru la acea dată, dovada originii 
emisă retroactiv poate fi acceptată în acest Stat Membru cu condiţia ca această 
dovadă să fie prezentată autorităţilor vamale până la data de 1 mai 2007 (anexa 
V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 4). 

(b) Autorizaţiile pentru „exportatori autorizaţi” acordate în cadrul 
acordurilor încheiate cu ţări terţe (adică nu în cadrul Comunităţii extinse) de 
Bulgaria şi Romania pot fi menţinute cu condiţia ca: 

- o astfel de prevedere să fie, de asemenea, stipulată în acordurile 
încheiate anterior datei aderării de către respectivele ţări terţe cu cele 25 ţări ale 
UE (acest lucru înseamnă că acordurile Comunitare relevante cu aceste ţări 
prevăd, de asemenea, aceste facilităţi); şi 

- exportatorii autorizaţi să aplice regulile Comunitare de origine de la data 
aderării. 

Cu toate acestea, autorizaţiile menţionate mai sus privind „exportatorii autorizaţi” 
trebuie înlocuite cu autorizaţii noi eliberate în concordanţă cu legislaţia 
Comunitară la 1 ianuarie 2008, întrucât „vechile” autorizaţii nu vor mai fi valabile 
de la 1 ianuarie 2008 (anexa V nr.4 din Actul de Aderare, paragraful 5). 

(c) Cererile de verificare ulterioară ale dovezii de origine emise în cadrul 
acordurilor preferenţiale şi aranjamentelor la care se face referire la paragraful 4 
din Anexa V nr. 4 din Actul de Aderare vor fi acceptate de către autorităţile 
vamale din Statele Membre vechi şi noi, pentru o perioadă de trei ani de la 
emiterea dovezii de origine respective şi pot fi făcute de aceste autorităţi pentru o 
perioadă de trei ani după acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declaraţii 
pentru punerea în liberă circulaţie (anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 
6). 

d) fără a prejudicia aplicarea nici unei măsuri care derivă din politica 
comercială comună, dovada de origine emisă retroactiv de ţările terţe în cadrul 
acordurilor preferenţiale încheiate de Comunitate cu ţările respective vor fi 
acceptate în noile state membre pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor 
care la data aderării sunt fie pe drum, sau în depozit temporar, într-un antrepozit 
vamal sau într-o zonă liberă într-una din aceste ţări terţe sau în noul stat 
membru, cu condiţia ca noul stat membru unde are loc punerea în liberă 
circulaţie să nu aibă acorduri de liber schimb în vigoare cu ţara terţă, pentru 
produsele vizate, în momentul emiterii documentelor de transport şi cu condiţia 
ca: 

- dobândirea unei asemenea origini să confere un tratament tarifar 
preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale cuprinse în acordurile sau 
înţelegerile pe care Comunitatea le-a încheiat sau adoptat cu aceste ţări terţe 
sau grupuri de ţări, conf. Art.20(3)(d) şi (e) din Regulamentul (CEE) nr.2913/92; 
şi 
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-  documentele de transport să fie eliberate nu mai târziu de ziua dinaintea 
datei aderării; şi  

- dovada originii emisă retroactiv este depusă la autorităţile vamale în 
termen de 4 luni de la data aderării. 

(Anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 7) 

(e) în scopul verificării dovezilor de origine de la pct. (d) se vor aplica 
prevederile privind definiţia conceptului de „produse originare” şi metodele de 
cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante.  

(Anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 8) 
 

3. Dovada statutului conform prevederilor liberei circulaţii pentru produsele 
industriale în interiorul Uniunii Vamale Turcia – CE 
3.1. Dovada statutului care rezultă din depunerea dovezilor de origine 
preferenţială emise fie în Turcia sau într-un Stat Membru nou în contextul 
acordului lor de liber schimb anterior 

a) Dovezile de origine emise corespunzător fie de Turcia, fie de un Stat 
Membru nou în contextul acordurilor comerciale preferenţiale aplicate între 
ele şi care permit un cumul de origine cu Comunitatea, în baza regulilor de 
origine identice şi interzicerea oricărui drawback sau suspendare a taxelor 
vamale pentru mărfurile în cauză, vor fi acceptate în ţările respective ca 
dovezi ale statutului în conformitate cu prevederile privind libera circulaţie 
pentru produsele industriale stipulate în Decizia nr.1/95 a Consiliului de 
Asociere CE – Turcia (1), cu condiţia ca 

-  dovada originii şi documentele de transport să fi fost eliberate nu mai 
târziu de ziua dinaintea datei aderării; şi  

- dovada originii să fie depusă la autorităţile vamale în termen de 4 luni de 
la data aderării. 

Când mărfurile au fost declarate pentru punerea în liberă circulaţie fie în 
Turcia, fie într-un Stat Membru nou înainte de data aderării, în cadrul 
aranjamentelor preferenţiale menţionate mai sus, dovada originii emisă retroactiv 
în conformitate cu aceste acorduri poate fi de asemenea acceptată, cu condiţia 
ca această dovadă să fie prezentată autorităţilor vamale în termen de 4 luni de la 
data aderării. 

(Anexa V nr.4 din Actul de aderare, paragraful 9). 
b) Pentru verificarea dovezilor menţionate la punctul (a), se aplică 

prevederile cu privire la definiţia conceptului de „mărfuri originare” şi 
metodele de cooperare administrativă din acordurile preferenţiale 
aferente. Cererile de control ulterior a acestor dovezi vor fi acceptate de 
autorităţile vamale competente din vechile State membre precum şi din 
noile State membre pentru o perioadă de 3 ani de la emiterea dovezii de 
origine în cauză şi pot fi făcute de acele autorităţi pe o perioadă de 3 ani 
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de la acceptarea dovezii de origine pentru a susţine o declaraţie de 
punere în liberă circulaţie. 

(Anexa V nr. 4 din Actul de aderare, paragraful 10) 

3.2. Dovada statutului rezultat din prezentarea într-un nou Stat membru a 
certificatelor de mişcare a mărfurilor emise în Turcia 

a) fără a prejudicia aplicarea oricărei măsuri prevăzută de politica comercială 
comună, un certificat de mişcare ATR emis conform prevederilor privind libera 
circulaţie a produselor industriale, stipulate în Hotărârea nr. 1/95 a Consiliului de 
Asociere CE – Turcia din 22 decembrie 1995, va fi acceptat în noile State 
membre pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor care la data aderării sunt 
fie în transport după ce au făcut obiectul formalităţilor de export în cadrul 
Comunităţii sau în Turcia sau se află în depozit temporar sau sub un regim vamal 
prevăzut în Articolul 4(16)(b) – (h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 în Turcia 
sau în noul Stat Membru, doar dacă: 

- nu a fost prezentată nici o dovadă de origine conform celor prevăzute la 
punctul 3.1 (a) pentru mărfurile în cauză; şi 

- mărfurile îndeplinesc condiţiile pentru implementarea prevederilor ce 
vizează libera circulaţie a produselor industriale; şi 

- documentele de transport au fost emise nu mai târziu de ziua dinaintea 
datei aderării, şi 

- certificatul de mişcare ATR este prezentat autorităţilor vamale în patru luni 
de la data aderării. 

(Anexa V nr. 4 din Actul de aderare, paragraful 11) 

b) pentru verificarea certificatelor de mişcare ATR prevăzute la punctul (a) de 
mai sus, se aplică prevederile cu privire la emiterea certificatelor de mişcare şi 
metodele administrative de cooperare conform Deciziei nr. 1/2006 a Comitetului 
de Cooperare Vamală EC-Turcia.    

(Anexa V nr. 4 din Actul de aderare, paragraful 12) 

  
 
IV. REGIMURI VAMALE 
1.  Încheierea sau terminarea regimurilor vamale care au început înainte de 
aderare 
 
Depozitarea temporară, tranzitul, antrepozitul vamal, perfecţionarea activă, 
perfecţionare sub control vamal, admiterea temporară, perfecţionare pasivă şi 
regimurile de export începute şi neterminate înainte de aderare trebuie încheiate 
conform legislaţiei Comunitare indiferent dacă aceste regimuri au fost stabilite cu 
privire la o ţară terţă sau între un Stat Membru vechi sau nou sau între două 
State Membre noi. Astfel, dacă o ţară în curs de aderare stabileşte, de ex., un 
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regim de tranzit extern cu un vechi Stat Membru la 31.12.2006, acesta trebuie în 
orice caz terminat. Acelaşi lucru se aplică unei expedieri în direcţie opusă. Acolo 
unde încheierea sau terminarea dă naştere unei datorii vamale, taxele de import 
de plătit trebuie să fie cele în vigoare la momentul la care datoria vamală este 
creată conform Tarifului Vamal Comun iar suma plătită va fi considerată ca 
resurse propriii ale Comunităţii (Anexa V nr. 4 a Actului de aderare, paragraf 13).     

Pentru a evita ca mărfurile, care la data aderării se află sub unul dintre regimurile 
vamale menţionate mai sus, să facă obiectul taxelor vamale sau altor măsuri 
vamale când sunt puse în liberă circulaţie, agentul economic poate să prezinte 
autorităţilor vamale dovada originii preferenţiale (când aceasta este echivalentă 
cu statutul, de exemplu, din Acordurile Europene) a mărfurilor. Dacă, de 
exemplu, mărfuri preferenţiale originare din România sunt aduse în Ungaria 
înainte de aderare, în cadrul admiterii temporare şi mărfurile sunt declarate 
pentru liberă circulaţie după data aderării, nu se aplică nici o taxă vamală  dacă 
un certificat de mişcare EUR 1 este prezentat în concordanţă cu regulile din 
Acordul European cu România ca dovadă a statutului comunitar şi nu ca dovadă 
a originii (vezi  III punctul 1 (a)). Dacă declarantul prezintă autorităţilor vamale un 
document T2L în locul unui certificat EUR 1 nu se percep nici taxe vamale (vezi 
III punctul 1 (b)). 
Este important de subliniat faptul că statutul Comunitar datorat aderării sau 
originea preferenţială (în cazul comerţului cu ţări terţe) trebuie dovedit oficial 
(vezi III punctul 1 şi 2). Dacă agentul economic nu poate furniza nici o dovadă 
oficială, mărfurile sunt considerate „ne – Comunitare” respectiv „nepreferenţiale” 
şi sunt supuse taxelor vamale şi altor măsuri vamale în conformitate cu legislaţia 
Comunitară (inclusiv cu regulile speciale din Actul de Aderare). 

Pentru a evita mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie în Comunitatea celor 
25 fiind taxate cu drepturi de import în noile State Membre, ar trebui avut în 
vedere dacă mărfurile pot fi declarate ca mărfuri returnate sau nu (vezi cazul 15 
de mai jos). Dacă exonerarea de drepturi de import poate fi acordată pentru 
mărfuri în conformitate cu prevederile privind mărfurile returnate, aceasta poate fi 
o alternativă la scutirea de drepturi de import bazată pe Actul de Aderare. 

 
3. Prevederi speciale privind anumite regimuri vamale  

 
(a) Antrepozitarea vamală 

 

Următoarele prevederi speciale se aplică la încheierea regimului de antrepozitare 
vamală într-un nou Stat Membru după aderare: acolo unde cuantumul unei 
datorii vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor de import, a valorii lor în 
vamă şi a cantităţii la data plasării lor sub regimul vamal (vezi art. 112 (3) CV) şi 
acolo unde a fost acceptată o astfel de declaraţie înainte de data aderării, aceste 
elemente trebuie să rezulte din legislaţia aplicabilă în acel Stat Membru înainte 
de data aderării. Cu toate acestea, ratele drepturilor ce trebuie aplicate sunt cele 
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prevăzute în Tariful Vamal Comun la data la care a luat naştere datoria vamală şi 
astfel de taxe vamale constituie resurse proprii ale Comunităţii (Anexa V nr. 4 din 
Actul de Aderare, paragrafele 13 şi 14).  

 
 (b) Perfecţionarea activă 
 
Autorizaţiile de perfecţionare activă emise într-un Stat Membru nou înainte de 
data aderării pot rămâne valabile până la sfârşitul valabilităţii acestora stipulate în 
autorizaţie sau pot rămâne valabile un an după data aderării oricare dintre aceste 
termene s-ar încheia mai devreme (Anexa V nr. 4 din Actul de Aderare, 
paragraful 18). 

Totuşi, la data aderării titularul autorizaţiei trebuie să respecte legislaţia 
Comunitară cu excepţia cazurilor în care se aplică excepţiile descrise mai jos. 

În virtutea art. 2 din Actul de Aderare, nu mai este nevoie de autorizaţii pentru 
comerţul dintre Statele Membre noi şi cele vechi şi nici pentru comerţul dintre 
Statele Membre noi. Cu toate acestea regimurile vamale începute şi neîncheiate 
înainte de data aderării vor fi terminate după aderare.  
În conformitate cu articolele 23 şi 24 din Tratatul CE nici o datorie vamală nu se 
naşte pentru mărfurile care au dobândit statutul Comunitar în virtutea aderării. 
Acest lucru priveşte atât mărfurile originare din Statele Membre vechi sau noi cât 
şi mărfurile importate din ţări terţe care au fost puse în liberă circulaţie în Statele 
Membre vechi sau noi înainte de aderare (vezi, de asemenea, art.  4, nr. 7 din 
CV). 

Următoarele prevederi speciale se aplică la încheierea regimului de perfecţionare 
activă într-un nou Stat Membru după aderare (Anexa V nr. 4 din Actul de 
aderare, paragraful 15): 

Când cuantumul datoriei vamale se determină pe baza naturii mărfurilor 
importate, a clasificării lor tarifare (inclusiv rata drepturilor), a valorii în vamă, a 
originii şi cantităţii lor la data la care acestea au fost plasate sub regim (vezi art. 
121 CV), şi când declaraţia de plasare a mărfurilor sub regim a fost acceptată 
înainte de data aderării, aceste elemente trebuie să rezulte din legislaţia 
aplicabilă în acel Stat Membru înainte de data aderării. Totuşi astfel de taxe 
vamale sunt resurse proprii ale Comunităţii. 

Dobânzile compensatorii trebuie plătite în conformitate cu art. 519 din 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Comunitar începând cu data aderării 
pentru a echilibra avantajul ce decurge din amânarea datei la care drepturile au 
fost plătite. 
Dacă o declaraţie de perfecţionare activă a fost acceptată în sistemul cu 
rambursare, rambursarea se va efectua în condiţiile legislaţiei Comunitare de 
către şi pe cheltuiala noilor State Membre, acolo unde datoria vamală, pentru 
care se cere rambursarea, a luat naştere înainte de data aderării. Drepturile 
restituite sunt, desigur, cele plătite înainte de aderare.       
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(c) Admitere temporară  
 

Următoarele prevederi speciale se aplică la încheierea regimului de import 
temporar în noile State Membre după aderare (anexa V nr. 4 din Actul de 
aderare, paragraful 16): 

Acolo unde cuantumul datoriei vamale este determinat pe baza naturii mărfurilor 
de import, a clasificării lor tarifare (inclusiv rata drepturilor), a valorii în vamă, 
originii şi cantităţii la momentul plasării lor sub regim (vezi art. 144(1), prima 
liniuţă din CV), şi acolo unde declaraţia de plasare a mărfurilor sub regim a fost 
acceptată înainte de data aderării, aceste elemente trebuie să rezulte din 
legislaţia aplicabilă în acel Stat Membru înainte de data aderării. Cu toate 
acestea, astfel de taxe vamale constituie resurse proprii ale Comunităţii.  

Dobânzile compensatorii trebuie plătite în conformitate cu art. 519 din 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Comunitar începând cu data aderării 
pentru a echilibra avantajul ce decurge din amânarea datei la care drepturile au 
fost plătite. 
 

(d) Perfecţionarea pasivă  
 

Autorizaţiile de perfecţionare pasivă emise în noile State Membre înaintea 
aderării pot rămâne valabile până la expirarea valabilităţii lor stipulate în acestea 
sau un an după data aderării, oricare dintre aceste termene se încheie mai 
devreme (anexa V nr. 4 din Actul de aderare, paragraful 18). Totuşi la data 
aderării titularul autorizaţiei trebuie să respecte legislaţia Comunitară. 
Când regimul începe înainte de data aderării şi se încheie după aderare 
prevederile Comunitare (inclusiv Tariful Vamal Comun) se aplică şi în noile State 
Membre. Calculul exonerării de drepturi pe baza costurilor de perfecţionare (art. 
153, al doilea sub-paragraf 2 din CV împreună cu art. 591 din Regulamentul de 
aplicare a Codului Vamal Comunitar) pentru mărfurile care nu sunt originare din 
Comunitatea celor 25, într-un nou Stat Membru sau în Turcia şi care au fost puse 
în liberă circulaţie înainte de data aderării cu rata zero a drepturilor având ca 
obiectiv unic beneficierea de o exonerare parţială conform Articolului 591 din 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Comunitar nu este permisă, cu 
excepţia importurilor de natură necomercială (anexa V nr. 4 din Actul de aderare, 
paragraful 17). 
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(e) Transformarea sub control vamal 
 
Autorizaţiile de transformare sub control vamal emise într-un Stat Membru nou 
înainte de aderare pot rămân valabile până la sfârşitul valabilităţii stipulată în 
autorizaţie sau un an după data aderării, oricare dintre aceste termene se 
încheie mai devreme (anexa V nr. 4 din Actul de aderare paragraful 18). Cu toate 
acestea la data aderării titularul autorizaţiei va trebui să respecte legislaţia 
Comunitară.  

Când un regim a început înainte de data aderării şi se încheie după aderare, 
prevederile Comunitare se aplică fără excepţie şi în noile State Membre (anexa V 
nr. 4 din Actul de aderare, paragraful 13). 

 
(f) Zone libere şi antrepozite libere 
Nu există reguli tranzitorii cu privire la zonele libere şi antrepozitele libere. Asta 
înseamnă că prevederile Codului Vamal şi Regulamentul de aplicare a Codului 
Vamal Comunitar trebuie respectate în noile State Membre din ziua aderării şi că 
orice autorizaţie sau prevedere legală care nu este aplicată în conformitate cu 
condiţiile impuse în Comunitate nu vor fi valabile la acea dată. Pe de altă parte, 
zonele libere sau antrepozitele libere stabilite în conformitate cu condiţii identice 
cu cele care sunt în vigoare în Comunitate la data de 1 ianuarie 2007,  vor 
continua să funcţioneze. 

 
V. ALTE PREVEDERI 
 
(a) Valabilitatea autorizaţiei 
 
Autorizaţiile care au fost acordate înainte de data aderării pentru utilizarea  
perfecţionării active, transformării sub control vamal şi perfecţionării pasive sunt 
valabile până la încheierea valabilităţii lor sau un an după data aderării, oricare 
dintre termene se încheie mai devreme (anexa V nr. 4 din Actul de aderare, 
paragraful 18). 

 
(b) Înregistrarea ulterioară în evidenţa contabilă, recuperarea post-vămuire, 
rambursarea şi remiterea 
(Anexa V nr. 4 din Actul de aderare, paragrafele 19 şi 20) 

De la data aderării, înregistrarea în evidenţa contabilă (inclusiv recuperarea în 
urma controlului ulterior), rambursarea şi remiterea drepturilor de import trebuie 
să respecte Codul vamal (art. 201-242 CV). Totuşi când datoria vamală a luat 
naştere înainte de data aderării, recuperarea, rambursarea sau remiterea 
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acesteia trebuie să respecte regulamentele aplicabile în noile State Membre 
înainte de aderare.  
Din moment ce aceasta implică corectarea unei erori comise înainte de data 
aderării, suma ce trebuie recuperată, rambursată sau remisă este suma stabilită 
în conformitate cu legislaţia naţională în condiţiile în vigoare înainte de aderare. 
Asta înseamnă, de asemenea, că se aplică toate celelalte prevederi din legislaţia 
naţională aplicabile în ceea ce priveşte recuperarea, rambursarea sau remiterea 
(exemplu, timpul limită pentru recuperare) în vigoare înainte de data aderării. 

 
(c) Informaţii tarifare sau de origine obligatorii 
Actul de aderare nu conţine măsuri tranzitorii care privesc informaţii tarifare sau 
de origine obligatorii. 
Aceasta înseamnă : 

- pentru noile State Membre că astfel de informaţii acordate în baza legislaţiei 
naţionale înainte de aderare, încetează să aibă caracter legal obligatoriu la data 
aderării; începând de la acea dată noile State Membre pot  emite informaţii  
obligatorii pe baza art. 12 din CV care sunt valabile în Comunitatea lărgită; 
- pentru vechile State Membre că informaţiile lor devin aplicabile în noile State 
Membre la  data aderării. Totuşi, când componentele sau mâna de lucru din noile 
Statele Membre sunt folosite la producerea de mărfuri pentru care au fost emise 
informaţii de origine obligatorii, astfel de informaţii cu privire la origine trebuie 
amendate la data aderării. 
 

VI. EXEMPLE PRACTICE 
Câteva exemple sunt date pentru informare. 

 
1. Eliberarea şi valabilitatea unei autorizaţii 
Autorizaţiile care au fost acordate înainte de data aderării pentru utilizarea 
perfecţionării active, transformării sub control vamal şi perfecţionării pasive vor fi 
valabile până la încheierea valabilităţii lor sau un an după aderare oricare dintre 
aceste două termene se încheie mai devreme. Totuşi, la data aderării,  titularul 
acestor autorizaţii trebuie să respecte legislaţia Comunitară.  
Exemplu: O autorizaţie pentru utilizarea  transformării sub control vamal (TCV) 
emisă la 1.03.2006 cu o durată de 3 ani (perioadă de valabilitate) într-o ţară care 
aderă trebuie revocată sau amendată la data de 1 ianuarie 2008. Totuşi, această 
autorizaţie trebuie revocată (vezi art. 9 CV) cu efect de la 1 ianuarie 2007 dacă 
autorizaţia acoperă TCV pentru carnea de vită, proaspătă, refrigerată sau 
congelată deoarece Comitetul Codului Vamal a decis în noiembrie 2005 că, în 
acest caz particular, condiţiile economice nu sunt îndeplinite. Revocarea nu va 
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afecta mărfurile de import care au fost plasate sub TCV înainte de data aderării 
(vezi art. 4 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Comunitar). 
 

Autorizaţiile privind antrepozitarea vamală, importul temporar, destinaţia finală şi 
zonele libere şi antrepozitele libere, care sunt valabile la şi după data aderării 
trebuie să fie în conformitate cu legislaţia Comunitară la data de 1 ianuarie 2007 
pentru fiecare caz în parte.  
 

2. Colectarea şi evaluarea drepturilor vamale 
Toate regimurile vamale care au început înainte de aderare şi care nu sunt 
încheiate încă la data aderării trebuie încheiate în conformitate cu legislaţia 
Comunitară. Anexa V nr. 4 din Actul de aderare prevede câteva excepţii de la 
această regulă. Acestea se referă la clasificarea tarifară (inclusiv nivelul 
drepturilor), cantitatea, valoarea în vamă şi originea mărfurilor şi în cazul 
perfecţionării pasive, metoda de determinare a datoriei vamale. Regulile privind 
datoria vamală nu se aplică, bineînţeles, pentru acele mărfuri pentru care statutul 
Comunitar sau preferenţial a fost dovedit, deoarece unor astfel de mărfuri nu li se 
aplică taxe vamale (vezi III punctul 1 şi 2). Câteva cazuri practice sunt tratate mai 
jos: 
 
Cazul 1: Mărfuri de import sunt plasate înainte de data aderării sub regim de 
antrepozitare în Bulgaria conform regulilor prevăzute la art. 112 (3) din CV. 
Aceste mărfuri sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie la data de 1 
august 2007. Mărfurile sunt supuse unei rate convenţionale a drepturilor de 3% 
în conformitate cu Tariful Vamal Comun. Nu a fost furnizată nici o dovadă emisă 
corect înainte de data aderării cu privire la originea preferenţială şi nici vreo 
dovadă cu privire la statutul comunitar al mărfurilor. 
Soluţie: Se datorează drepturi de import. Cuantumul datoriei vamale se 
determină pe baza elementelor de taxare (natura mărfurilor de import, valoarea 
în vamă şi cantitatea mărfurilor importate) în conformitate cu legislaţia bulgară 
aplicabilă înainte de data aderării. Taxele care se aplică sunt cele din Tariful 
Vamal Comunitar. 
 
Cazul 2: Mărfuri de import originare din Japonia sunt plasate înainte de data 
aderării sub regim de antrepozitare vamală în Germania. Aceste mărfuri au fost 
sustrase ilegal de sub supraveghere vamală pe data de 1 august 2007. 
Deţinătorul antrepozitului furnizează un document T2L (emis retroactiv în 
conformitate cu art. 314 (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal 
Comunitar) deoarece mărfurile au fost în liberă circulaţie în România înainte de 
data aderării.  
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Soluţie: Nu se datorează drepturi de import deoarece a fost furnizată dovada 
statutului Comunitar (vezi art. 23-25 din tratatul CE)1

 
Cazul 3: Mărfuri de import originare din Japonia sunt plasate, înainte de data 
aderării, sub regim de perfecţionare activă cu suspendare în Bulgaria. 
Produsele compensatorii care sunt obţinute din mărfurile de import sunt 
declarate pentru punere în liberă circulaţie la 1 martie 2007. Declarantul prezintă 
un document T2L (emis retroactiv în conformitate cu articolul 314 c (3) din 
Regulamentul de aplicare a Codului Vamal Comunitar) autorităţilor vamale 
deoarece mărfurile au fost puse în liberă circulaţie în Franţa înainte de a fi fost 
plasate sub regimul de perfecţionare activă în Bulgaria.  

Soluţie: Nu se datorează drepturi de import deoarece a fost furnizată o dovadă a 
statutului Comunitar al mărfurilor. 

 
Cazul 4: Mărfuri plasate sub regim de perfecţionare activă cu suspendare în 
România înainte de aderare. O datorie vamală ia naştere pentru aceste mărfuri 
după data aderării. La data plasării lor sub acest regim mărfurile ar fi putut face 
obiectul unei taxe antidumping în Comunitatea celor 25, totuşi nu în România.  

Soluţie: Atât timp cât se aplică art. 121 din CV, taxele antidumping nu trebuie 
plătite deoarece drepturile de import din Comunitatea celor 25 (inclusiv taxele 
antidumping) nu afectează mărfurile care au fost plasate sub regim de 
perfecţionare activă cu suspendare în Statele Membre noi înainte de 1 ianuarie 
2007. Totuşi, se datorează drepturile de import aplicabile în România la data 
plasării mărfurilor sub regim şi, de asemenea trebuie plătite dobânzi 
compensatorii în condiţiile legislaţiei Comunitare de la data aderării. 

  

Cazul 5: Mărfurile sunt plasate sub regim de perfecţionare activă cu 
suspendare în Italia înainte de data aderării. O datorie vamală se naşte în 

                                                 
1 „Articolul 23 
1. Comunitatea trebuie să se bazeze pe o uniune vamală care acoperă comerţul cu mărfuri şi care implică 
prohibiţia taxelor vamale la import şi export intre Statele Membre şi a oricăror taxe cu efect echivalent, 
precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile lor cu ţările terţe.  
2. Prevederile articolului 25 şi ale Capitolului 2 din acest Titlu vor fi aplicate produselor originare din Statele 
Membre şi produselor care provin din ţări terţe care sunt în liberă circulaţie în Statele Membre. 
 
Articolul 24 
Produsele care provin din ţări terţe sunt considerate a fi în liberă circulaţie într-un Stat Membru dacă 
formalităţile de import au fost îndeplinite şi orice taxe vamale sau drepturi de plătit care au un efect 
echivalent au fost percepute în acel Stat Membru, şi dacă acestea nu au beneficiat de rambursare parţială 
sau totală pentru astfel de drepturi sau taxe. 
 
Articolul 25 
Taxele vamale la import şi export şi orice drepturi având un efect echivalent sunt interzise între Statele 
Membre. Această prohibiţie se aplică şi taxelor vamale de natură fiscală.” 
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Bulgaria pentru mărfuri după data aderării. La data plasării lor sub acest regim 
mărfurile ar fi supuse unei taxe antidumping în Comunitatea celor 25. 

 

Soluţie: Atât timp cât se aplică art. 121 din CV, drepturile de import (inclusiv 
taxele antidumping) ce trebuie plătite sunt acelea care se aplică în Statul 
Membru în care mărfurile au fost plasate sub regim. Totuşi, se datorează 
dobânzi compensatorii pentru drepturile de import.   

 

Cazul 6 : Mărfuri din SUA sunt plasate sub regim de admitere temporară cu 
exonerare totală de drepturi de import în Romania înainte de 1 ianuarie 2007. 
Data de încheiere este 1 decembrie 2007. Mărfurile sunt transferate după data 
aderării în Italia unde mărfurile sunt expuse până la data de 1 februarie 2008.  
Soluţie: Se naşte o datorie vamală deoarece până la 1 decembrie 2007 mărfurile 
nu au primit o nouă destinaţie vamală. Se datorează drepturi de import în 
România. Cu toate acestea, aceste taxe vamale sunt resurse proprii ale 
Comunităţii.  

 
Cazul 7: Mărfuri din Bulgaria sunt plasate sub regim de admitere temporară cu 
exonerare parţială de drepturi de import în Finlanda înainte de 1 ianuarie 2007. 
Mărfurile sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie în Finlanda la data de 1 
februarie 2007. Declarantul prezintă un document T2L pentru mărfurile din 
Bulgaria.  
Soluţie: Drepturile de import trebuie plătite în conformitate cu art. 143 din CV 
coroborat cu art. 201 (1) (b) din CV cu privire la perioada de la plasarea 
mărfurilor sub import temporar până la data de 1 ianuarie 2007. Nu se naşte o 
altă datorie vamală în cazul punerii în liberă circulaţie.    

     
Cazul 8: Mărfuri din Ungaria, aflate în liberă circulaţie, sunt plasate sub regim de 
admitere temporară sub acoperirea unui carnet ATA în România înainte de data 
aderării. Aceste mărfuri sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie în 
Ungaria la 15 ianuarie 2007.  

Soluţie: Mărfurile sunt libere de taxe vamale şi alte măsuri vamale în 
conformitate cu Punctul 1(c) din Anexa V nr. 4 a Actului de Aderare. O copie a 
voletului de reimport trebuie transmisă la următorul birou de coordonare:  
Autoritatea Naţională a Vămilor 

Serviciul de Tranzit Vamal 

Str. Matei Millo 13 
Sector 1, Bucureşti 

ROMÂNIA 
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Astfel Administraţia vamală română este informată că regimul de import temporar 
a fost încheiat. 
Cazul 8 a: Mărfuri din Grecia , aflate în liberă circulaţie, sunt plasate sub regim 
de import temporar sub acoperirea unui carnet ATA în Bulgaria înainte de data 
aderării. Aceste mărfuri sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie în Grecia 
la 15 ianuarie 2007.  

Soluţie: Mărfurile sunt libere de taxe vamale şi alte măsuri vamale în 
conformitate cu Punctul 1(c) din Anexa V nr. 4 a Actului de aderare. O copie a 
voletului de reimport trebuie transmisă la următorul birou de coordonare:  
MINISTERUL DE FINANŢE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A VĂMILOR 

DIRECŢIA VAMALĂ CENTRALĂ 
STR. G.S. RAKOVSKI 47 

SOFIA 1202 
BULGARIA 

Astfel Administraţia vamală bulgară este informată ca regimul de import temporar 
a fost încheiat. 
Cazul 8 b: Mărfuri din Bulgaria , aflate în liberă circulaţie, sunt plasate sub regim 
de import temporar sub acoperirea unui carnet ATA în Grecia înainte de data 
aderării. Aceste mărfuri sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie în 
Bulgaria la 15 ianuarie 2007.  

Soluţie: Mărfurile sunt libere de taxe vamale şi alte măsuri vamale în 
conformitate cu Punctul 1(c) din Anexa V nr. 4 a Actului de aderare. O copie a 
voletului de reimport trebuie transmisă la următorul birou de coordonare: 
 

 
Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Direcţia Generală Vamă şi Accize 
Regionala Vamală ATTICA 
Departamentul Proceduri vamale 
Ag. Nikolaos Square 
P.C. 18510, Pireus 
 
Astfel Vama greacă este informată că regimul de import temporar a fost 
încheiat. 

     

 20 



Cazul 8c: Mărfuri din România, aflate în liberă circulaţie, sunt plasate sub regim 
de import temporar sub acoperirea unui carnet ATA în Ungaria înainte de data 
aderării. Aceste mărfuri sunt declarate pentru liberă circulaţie în România la 15 
ianuarie 2007.  
Soluţie: Mărfurile sunt libere de drepturi vamale şi alte măsuri vamale în 
conformitate cu Punctul 1(c) din Anexa V nr. 4 din Actul de aderare. O copie a 
voletului de reimport va fi transmis la următorul birou coordonator: 
Vam – es Penzugyorseg Kozep – Magyarorszagi Regionalis Parancsnoksaga 
Budapest 
Pf. 29 

H- 1581. 

Astfel vama ungară este informată că regimul de import temporar a fost încheiat. 
 

Cazul 9: Mărfurile sunt exportate temporar sub regim de perfecţionare pasivă 
din Ungaria la data de 15 decembrie 2006 în România. Mărfurile de export 
temporar se află în perfecţionare activă la data aderării, în România. Produsele 
compensatoare sunt plasate într-o procedură de tranzit extern la data de 31 
ianuarie 2007 şi la aceeaşi dată produsele sunt declarate în liberă circulaţie în 
Ungaria.   
Soluţie: Documentul T1 trebuie să conţină indicaţia mărfuri „PAS„ în 
concordanţă cu articolul 549 din CCIP şi drepturile de import pot fi calculate în 
concordanţă cu articolul 121 din CV. Poate fi utilizată Fişa de informare INF 1 
pentru a furniza informaţii cu privire la cuantumul drepturilor. Dacă a fost dovedit 
statutul Comunitar al mărfurilor utilizate în operaţiunile de procesare (de exemplu 
mărfurile de export temporar) (vezi III punctul 1 (b)),  aceste mărfuri nu fac 
obiectul drepturilor de import. Datorită procesului de lărgire a UE, nu este posibil 
să se încheie regimul de perfecţionare pasivă şi, presupunând că produsele 
compensatoare au dobândit origine preferenţială, nu este permisă eliberarea 
unui certificat  EUR 1, fie la 1 ianuarie 2007 fie după acea dată, deoarece 
Acordul European stabilind o asociere între cele 25 ţări UE şi România nu mai 
este în vigoare. Poate fi emis un certificat EUR 1 numai înainte de data aderării. 
În acest caz trebuie avută în vedere „regula de non drawback” (vezi art. 216 din 
CC).  

 
Cazul 10: Mărfurile sunt exportate din Bulgaria la 15 decembrie 2006 şi 
declarate pentru punere în liberă circulaţie ca mărfuri returnate în Belgia după 
data aderării.  
Soluţie: Dacă operatorul poate furniza o dovadă oficială a originii privind statutul 
comunitar al mărfurilor, acestea nu fac obiectul drepturilor de import (vezi III 
punctul 1(a) şi (b)). Articolul 848 din CCIP nu este aplicabil în acest caz.  
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Cazul 11: Mărfuri sunt plasate conform prevederilor privind destinaţia finală în 
Danemarca înainte de 1 ianuarie 2007. Titularul autorizaţiei doreşte să transfere 
mărfurile la 1 februarie 2007  către un alt titular al autorizaţiei care este stabilit în 
Bulgaria. Este permis transferul în Bulgaria? 
Soluţie: Da, transferul este posibil în concordanţă cu articolul 296 din CCIP. 
Mărfurilor li se poate atribui destinaţia finală prevăzută în Comunitatea extinsă.   

 
Cazul 12: Mărfuri originare din Japonia sunt puse în liberă circulaţie în Grecia 
înainte de data aderării. Mărfurile sunt exportate sub regim de export din Grecia 
în  Bulgaria înainte de data aderării. Mărfurile sunt prezentate la un birou vamal  
din Bulgaria şi au statutul de mărfuri în depozitare temporară. O declaraţie 
vamală pentru punere în liberă circulaţie este acceptată de autorităţile vamale 
la 31 decembrie 2006. Mărfurile sunt eliberate pentru liberă circulaţie la 3 
ianuarie 2007. 
Soluţie: Anexa V nr. 4 din Actul de aderare nu este aplicabilă în acest caz 
deoarece datoria vamală s-a născut înainte de data aderării (pe data de 31 
decembrie a fost acceptată declaraţia vamală pentru punerea în liberă circulaţie) 
şi de aceea mărfurile fac obiectul drepturilor de import în Bulgaria. Drepturile de 
import plătite sunt resurse proprii ale Bulgariei.  

 

Cazul 13: Compania „A” stabilită în Belgia demarează un transport pentru export 
la data de 30 decembrie 2006 din Belgia în Bulgaria sub acoperirea unei 
declaraţii de export EU1 până la un birou vamal de ieşire din UE la frontiera 
Greco-Bulgară. Totuşi mărfurile ajung la frontiera Greco-Bulgară la 3 ianuarie 
2007.  

Soluţie: Mărfurile sunt la data aderării în transport în cadrul Comunităţii lărgite 
după ce au făcut obiectul formalităţilor de export. De aceea cazul este acoperit 
de măsurile vamale tranzitorii  ale Actului de Aderare. Prevederile stipulate în 
articolul 796 (1) din CCIP sunt  înlocuite de măsurile tranzitorii prevăzute de 
Anexa V nr. 4 din Actul de Aderare. Aceasta înseamnă că nu este nevoie ca 
declaraţia EU 1 de export să fie invalidată în concordanţă cu articolul 796 (1) din 
CCIP. Totuşi aceasta înseamnă şi că pentru a beneficia de statutul Comunitar  
mărfurile trebuie să fie declarate pentru punere în liberă circulaţie în Bulgaria şi 
că mărfurile sunt supuse drepturilor de import fără să se dovedească oficial că 
mărfurile au statut Comunitar. În mod normal T.V.A.-ul trebuie plătit în 
concordanţă cu legislaţia fiscală bulgară.    

 
Cazul 14: Compania „A” stabilită în Belgia doreşte să exporte mărfurile sale 
comunitare printr-o ţară a tranzitului comun către „B”, un client stabilit în 
Bucureşti, România. Mărfurile sunt plasate în regim de tranzit intern la data de 
27 decembrie 2006. Biroul vamal de destinaţie este în Bucureşti. Mărfurile ajung 
aici prin transport rutier la data de 3 ianuarie 2007.  
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Soluţie: Mărfurile sunt sub regim de tranzit intern la 1 ianuarie 2007. Această 
procedură trebuie terminată în concordanţă cu articolele 92 şi 163 (3) din CV. 
Mai mult, mărfurile trebuie să fie declarate pentru punere în liberă circulaţie în 
România ca să beneficieze de statutul Comunitar. Totuşi, datorită faptului că 
mărfurile sunt plasate sub procedura de tranzit intern (T2), nu este necesar să se 
prezinte o dovadă suplimentară a statutului comunitar. În ceea ce priveşte TVA 
trebuie menţionat că tranzacţia companiei  „B” este considerată ca un import în 
România aşa cum este specificat în art. 28p (5) al Directivei a 6 a  TVA astfel 
încât să fie plătit TVA în România. Nu este necesar să se invalideze declaraţia 
de export.    

 

Cazul 15: Mărfuri originare din Japonia sunt puse în liberă circulaţie în Ungaria 
înainte de data aderării. Ulterior, mărfurile sunt exportate sub o procedură de 
export din Ungaria în România şi părăsesc teritoriul Comunităţii (cele 25 de 
state) înainte de data aderării. Mărfurile sunt plasate în regim de antrepozitare în 
România şi ulterior sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie ca mărfuri 
returnate la data de 1 aprilie 2007. Declarantul prezintă un INF 3 pentru  mărfuri. 
Această informaţie scrisă a fost emisă de către autorităţile vamale ungare înainte 
de 1 ianuarie 2007. 
Soluţie: Mărfurile pot fi acceptate ca mărfuri returnate deoarece ele au fost 
exportate de pe teritoriul vamal al Comunităţii, returnate în acest teritoriu (lărgit) 
şi declarate pentru punere în liberă circulaţie într-o perioadă de trei ani. Aceasta 
înseamnă că scutirea de drepturi vamale poate fi acordată în concordanţă cu 
articolele 185 până la 187 din CC şi articolele 844  până la 856 din CCIP. 

 

 

VII Concluzii 
Având în vedere complexitatea aderării, este important ca operatorii economici şi 
autorităţile vamale să se informeze în mod prompt şi cuprinzător asupra 
consecinţelor. Acest document este o contribuţie pentru a furniza informaţiile 
necesare. Acestea au un caracter orientativ. Aplicarea legislaţiei vamale este 
responsabilitatea autorităţilor naţionale sub supravegherea tribunalelor naţionale 
şi în ultimă instanţă ale Curţii de Justiţie. Informaţii suplimentare pot deveni 
necesare dacă sunt adoptate măsuri de prevenire pentru a evita perturbări ale 
pieţei. 

În general este recomandat ca operatorii să analizeze cu atenţie dacă sau nu 
mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie în cele 25 de ţări UE sau în noile 
State Membre înainte de data aderării trebuie să fie sub un regim suspensiv la 
1.01.2007.  
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Anexa 1 
Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul Aderării la UE a Bulgariei şi 
României în domeniul TVA. 
 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
Direcţia Generală Taxare şi Uniune Vamală 
Taxare indirectă şi administrare a taxelor 
TVA şi alte taxe de restituit  

 
Bruxelles ,20 octombrie 2006 

 
 

Notă de informare 
 

Subiect: Măsuri de tranziţie aplicabile în contextul aderării la UE a Bulgariei 
şi României în domeniul TVA 

 

 
1. Art. 28p în ceea ce priveşte a şasea directivă TVA (Directiva 77/388/CEE din 
17 mai 1977) modificată prin Directiva XXX/2006/CE, descrie măsurile de 
tranziţie aplicabile în domeniul TVA în cadrul aderării la UE a Bulgariei şi 
României la 1 ianuarie 2007.  

2. Acest articol se referă la mărfuri: 
- a) intrate în Comunitate sau ale unui nou stat membru înainte de aderare şi la 
acel moment au fost plasate sub regim de admitere temporară cu scutire totală 
de la taxe de import sau sub un regim suspensiv menţionat la art. 16(1)(B)(a) 
până la (d) ale celei de-a şasea Directive TVA (sau regimuri similare în ţările care 
aderă) SAU  
-  b) mărfuri comunitare care au fost plasate, înainte de data aderării, sub un 
regim de tranzit comun sau sub un alt regim de tranzit vamal  

- ŞI  care nu au schimbat regimul înainte de 1 ianuarie 2007. 
 

O primă concluzie este aceea că regulile vechi continuă să se aplice până 
ce mărfurile schimbă aceste regimuri după 1.01. 2007.   
3. În principal, odată ce acestea încetează să fie acoperite de unul din aceste 
regimuri speciale, mărfurile vor fi supuse importului, cu TVA de plătit în ţara de 
unde sunt mărfurile când acestea încetează să fie acoperite de aceste regimuri 
(Art. 28p(4)). 
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O a doua concluzie este că aceste mărfuri, în principiu, vor fi supuse TVA-
ului la import, odată ce acestea încetează să fie acoperite de aceste 
regimuri după 1.01.2007. 
4. Cu toate acestea, nu se va aplica  (fără TVA la import) dacă:  

- mărfurile sunt exportate în afara Comunităţii extinse; sau 

- mărfurile (altele decât mijloace de transport), care au fost plasate sub regim de 
admitere temporară sunt retrimise sau transportate în ţara de unde au fost 
exportate către persoana care le-a exportat, sau 
- mărfurile care au fost plasate sub regim de admitere temporară sunt mijloace 
de transport şi acestea au fost dobândite sau importate înainte de 1 ianuarie 
2007 în condiţiile generale de taxare aplicabile în ţara în cauză şi care stipulează 
că acestea nu au fost supuse vreunei scutiri de TVA sau restituiri de TVA, pe 
baza exportului lor. 
5. Nu se cuvine TVA dacă prima folosire a mijlocului de transport are loc înainte 
de 1 ianuarie 1999 (vezi art. 28p (7) modificat prin Directiva XXX/2006/CE). 

 
A treia concluzie este că în anumite cazuri şi în anumite condiţii (vezi 
punctele 4 şi 5 menţionate mai sus) aceste mărfuri nu vor fi supuse TVA 
odată ce acestea încetează să fie acoperite de aceste regimuri după 
1.01.2007.  
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Anexa 2 
 

Măsuri vamale tranzitorii ale Actului de aderare –  legături cu  proceduri 
care reglementează accizele 
 

Notă: Procedurile descrise în această Anexă care s-au aplicat pentru 
extinderea  care a avut loc în Mai 2004 se aplică mutatis mutandis la 
aderarea Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007.  
 

 

COMISIA EUROPEANĂ 
Direcţia Generală Taxare şi Uniune Vamală 
Politică de taxe 
Accize şi transport, mediu şi taxe pe energie 

 
       Bruxelles, 09 Octombrie 2003 

       CED nr. 447 
TAXUD/2737/2003 

 
 

DOCUMENT DE LUCRU 
NUMAI PENTRU UZ OFICIAL 

 

Comitetul privind Accizele 
 

Informare către Statele Membre 

Extinderea UE – 1 Mai 2004 
Măsuri vamale de tranziţie ale Actului de Aderare 

Lanţul de proceduri care reglementează accizele 
 

Introducere 

 
Ca o anexă la prezentul document de lucru, delegaţia va găsi un document de 
lucru pregătit de către Direcţia Vamală din DG TAXUD privind măsurile vamale   
tranzitorii din Actul de Aderare care se va aplica cu ocazia extinderii UE la 1 mai 
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2004. Acest document de lucru a fost discutat la reuniunea Comitetului Codului 
Vamal care a avut loc la 18 septembrie 2003. 
 

Legătura cu procedurile care reglementează accizele 
Măsurile vamale tranzitorii subliniate în anexa ataşată stabilesc în Capitolul III 
principiile de bază de aplicat în domeniul vamal. În special, e stabilit că „în 
interesul facilitării comerţului internaţional, unele tranzacţii care au început 
înainte de aderare şi s-au terminat după, încă vor putea fi finalizate în 
conformitate cu vechile reguli”.  Capitolul XI, punctul 2, stabileşte, suplimentar, că 
„Deşi nu s-a stabilit în mod expres în Actul de Aderare, regimurile vamale 
începute înainte de aderare trebuie să fie încheiate fără a se ţine seama dacă 
aceste regimuri au fost stabilite în ceea ce priveşte o ţară terţă sau între un nou 
stat membru şi un vechi stat membru sau între două noi state membre”. Aceleaşi 
principii vor fi aplicate, desigur, circulaţiei mărfurilor supuse accizelor în perioada 
fazei de tranziţie. 

De aceea, circulaţia mărfurilor în derulare  şi  care au  intrat  la biroul vamal de 
ieşire din Comunitate înainte de 1 mai 2004, şi sunt supuse regimului vamal 
comunitar aşa cum e stabilit la art. 5 al Directivei 92/12/CCE la data aderării, vor 
continua să fie supuse acelui regim până la încheierea lui în Comunitatea lărgită.  
Peste tot, acciza va fi suspendată în virtutea regimului vamal. Odată ce mărfurile 
au fost vămuite în statul membru pentru punerea în liberă circulaţie şi însuşind 
mărfurile care sunt de expediat cu suspendare de drepturi la taxa de 
antrepozitare, se vor aplica  procedurile pentru circulaţia mărfurilor accizate cu 
suspendarea accizelor. 
 

Mărfurile expediate dintr-un Stat Membru pentru export într-un nou Stat Membru 
prin teritoriul unui alt Stat Membru dar care nu au intrat la un birou vamal de 
ieşire înainte de 1 mai 2004. Înainte de aderare, o declaraţie de export (DAU- 
document administrativ unic) va fi întocmită la biroul de export, precum şi un 
document administrativ de însoţire a mărfurilor  accizate la biroul vamal de ieşire 
din teritoriul UE. Totuşi, detaliile specificate în rubricile 7 şi 7a din documentul 
administrativ de însoţire vor necesita o modificare prin  care să se menţioneze 
destinatarul şi adresa de livrare din noul Stat Membru. Vor fi adoptate procedurile 
stabilite privind schimbarea destinatarului, adresa de livrare şi  notarea rubricii B 
din documentul administrativ de însoţire.     
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