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Modificări, noutăți și oportunități ale legislației vamale în contextul COVID-19

Autorizații și simplificări vamale, și cum ne pot ajuta ele să optimizăm fluxul 

de numerar?

Brexit. Realinierea comerțului internațional. Acordurile de liber schimb și 

originea mărfurilor

Q&A
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Modificări, noutăți și
oportunități ale legislației
vamale în contextul
COVID-19



COVID-19 la nivel global 

Organizația Mondială a Sănătății face primele

declarații privind răspândirea COVID-19 la

nivel global

– Pe 30 ianuarie 2020, OMS a declarat starea de

urgență pentru sănătatea publică la nivel

internațional din cauza epidemiei COVID-19

– Pe 11 martie 2020, OMS a declarat oficial pandemia

de coronavirus

Organizația Mondială a Vămilor

publică clasificarea tarifară a

bunurilor destinate combaterii

COVID-19

– Ediția 2.1 publicată în 30 aprilie 2020

– Centralizarea măsurilor temporare pentru

importul / exportul bunurilor, adoptate de

statele lumii

Statele lumii încep să ia propriile măsuri

pentru a combate COVID-19

– Au fost adoptate primele măsuri pentru a

limita criza sanitară

– Au urmat măsuri fiscale care să vină în

ajutorul companiilor și / sau persoanelor

afectate de pandemia COVID-19

– S-au luat măsuri pentru limitarea exporturilor

de produse necesare pentru combaterea

COVID-19 și pentru facilitarea importurilor de

astfel de bunuri

Uniunea Europeană ia măsuri centralizate în

vederea combaterii COVID-19

– UE a introdus necesitatea deținerii unor autorizații de

export pentru exportul unor categorii specifice de

produse (spre exemplu, echipamentele de protecție

împotriva COVID-19)

– A fost introdusă temporar scutirea de taxe vamale și

TVA la importul anumitor categorii de produse

destinate combaterii COVID-19

– Comisia Europeană a publicat îndrumări privind

derularea activității vamale și simplificarea formalităților

vamale (ediția revizuită din 27 aprilie 2020)



Clasificarea tarifară a bunurilor destinate combaterii COVID-19 
publicată de Organizația Mondială a Vămilor 



Îndrumările Comisiei Europene privind derularea activității vamale și 
simplificarea formalităților vamale (ediția revizuită din 27 aprilie 2020)

- Regulamentul nr. 568/2020 de 

instituire a obligației de a prezenta o 

autorizație de export pentru exportul 

anumitor produse

- Decizia nr. 491/2020 privind scutirea 

de taxe vamale și exonerarea de TVA 

la importuri, acordate pentru mărfurile 

necesare pentru combaterea efectelor 

epidemiei de COVID-19

- Lista de întrebări și răspunsuri privind 

aplicabilitatea Deciziei:

-
https://ec.europa.eu/taxation_customs/c
ovid-19-taxud-response/covid-19-
questions-and-answers-commission-
decision_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-questions-and-answers-commission-decision_en


Măsuri fiscale în perioada COVID-19 în UE 

Amânarea depunerii declarațiilor 
/ plății taxelor 

Rambursare anticipată
Suspendarea controalelor 

fiscale

Măsuri suplimentare în 
materie vamală 

(interdicții, scutiri de taxe 
vamale)

Măsuri suplimentare 
în materie de TVA

Implementate 

Anunțate

Propuse



Măsuri fiscale în perioada COVID-19 în România

- Amânarea plății TVA în vamă pe perioada stării de urgență și 30 de zile după

încetarea acesteia (pentru produsele expres prevăzute în OUG nr. 33/2020)

- Implementarea în România a Deciziei UE nr. 491/2020 privind scutirea de taxe

vamale și TVA la importul de echipamente medicale și de protecție provenite

din țări non-UE și distribuite gratuit în statele membre

- Excepții temporare privind depunerea dovezilor de origine preferențială în

timpul crizei COVID-19

- Simplificarea eliberării autorizației de exportator autorizat

- Permiterea denaturării alcoolului etilic și în antrepozite fiscale de producție

băuturi alcoolice



Produse pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele 
vamale, conform OUG nr. 33/2020

Categorii de produse

Kituri de testare pentru COVID-19/Instr umente și

aparate utilizate pentru testele de diagnostic

Veșminte de protecție și alte produse similar

Termometre

Dezinfectanți/ Produse pentru sterilizare

Alte dispozitive medicale

Consumabile medicale

Medicamente



Legislația vamală și prețurile de transfer

• Schimbările ce țin de politica prețurilor de transfer, mai ales în urma reanalizării

tranzacțiilor intragrup din perspectiva COVID-19 pot avea și implicații vamale

• Pot fi aplicabile noi acorduri intragrup, de exemplu: plata unor noi redevențe,

ajustarea sumelor la final de an, etc.

– Posibile riscuri:

• Noi costuri trebuie adăugate în valoarea în vamă a bunurilor la import, chiar dacă

ele nu apar pe factura furnizorului

• Autoritățile vamale analizează valoarea în vamă la import de la tranzacție la

tranzacție

• Regulile folosite de autoritățile fiscale în privința prețurilor de transfer sunt diferite de

abordarea vamală



Ce urmează?
Cum ne adaptăm?



Autorizații și simplificări vamale. 
Cum ne pot ajuta ele să
optimizăm fluxul de numerar?



Vămuirea centralizată

Autorizație vamală

– Permite depunerea declarației vamale la un birou vamal, iar mărfurile sunt 

prezentate fizic la un alt birou vamal de pe teritoriul României 

– Poate fi obținută de companiile ce dețin certificarea ca operator economic 

autorizat – AEO – și care îndeplinesc anumite cerințe specifice

Avantaje?

1

– Integrarea și centralizarea activității logistice și operaționale cu cerințele contabile

– Flexibilitate în desfășurarea operațiunilor vamale

– Centralizarea și reducerea costurilor administrative

– Operațiuni logistice mai rapide și integrate 



Înscrierea în evidențele declarantului

Fosta autorizație de vămuire la domiciliu

– Titularii autorizației pot primi liberul de vamă doar prin înscrierea unui set limitat de date în 

evidențele interne, urmând ca ulterior să completeze toate informațiile necesare printr-o declarație 

suplimentară

– Pentru a obține autorizația, companiile trebuie să îndeplinească criteriile AEO

– Procesul de autorizare este preponderent online

Avantaj pentru companiile care dețin și statutul AEOC: nu mai este necesară 

prezentarea mărfurilor la biroul vamal pentru a obține liberul de vamă, formalitățile 

vamale desfășurându-se exclusiv online, la sediul companiei 

2

– Zero costuri cu comisionarii vamali

– Gestionarea mai rapidă a formalităților vamale

– Mai puține întârzieri în fluxul operațional, din moment ce nu mai este necesară prezentarea la 

biroul vamal și nici limitarea efectuării formalităților vamale exclusiv în intervalul orelor de 

program (valabil doar pentru autorizația cu derogare de la prezentarea mărfurilor)



AEO

Operator economic autorizat

– Autorizația obținută în UE este recunoscută la nivel global și oferă

beneficii importante companiilor care au obținut acest statut

– AEO indică faptul că rolul unei companii în lanțul internațional de

aprovizionare este sigur și de încredere și că toate controalele și
procedurile vamale sunt eficiente și conforme

Autorizația AEO se solicită autorității vamale, iar procesul se desfășoară preponderent online, în sistemul e-

AEO, astfel încât demararea unui astfel de proiect este posibilă oricând. 

Avantaje

3

– Vămuirea mai rapidă a mărfurilor 

– Controale reduse la efectuarea formalităților vamale și notificarea în avans a controlului fizic

– Acces la o serie de facilități vamale 

– Obținerea mai facilă a altor autorizații vamale

– Beneficii din perspectiva TVA (obținerea certificatului de amânare a plății TVA în vamă)

– Obținerea, în viitor, a statutului de Persoană Impozabilă Certificată (relevantă din perspectivă 

TVA pentru toate companiile care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri)



CTP

Persoană impozabilă certificată

– Autorizația obținută în UE este recunoscută la nivel global și oferă beneficii importante

companiilor care au obținut acest statut

– AEO indică faptul că rolul unei companii în lanțul internațional de aprovizionare este sigur
și de încredere și că toate controalele și procedurile vamale sunt eficiente și conforme

Un AEO va fi considerat CTP (art. 13a din Directiva de TVA)

Avantaje

4

– Aplicarea soluțiilor rapide în materie de TVA după implementarea sistemului definitiv de TVA 

(stocuri la dispoziția clientului)

– Aplicarea mecanismului de taxare inversă pentru achiziții intracomunitare

– Avantaj din punct de vedere al fluxului de numerar



Amânarea plății TVA în vamă

Certificatul de amânare a plății TVA în vamă poate fi obținut de companiile înregistrate în 

scopuri de TVA în România de minim 12 luni

– în ultimele 12 luni au realizat importuri a căror valoare cumulată este de cel puțin 100

milioane lei;

sau

– au certificat AEO; sau

– au autorizație pentru procedura de vămuire la domiciliu (înscrierea în evidențele

declarantului).

Pot obține certificatul companiile care:

Certificatul de amânare reprezintă un avantaj din punct de vedere al fluxului de

numerar

5

! Pentru produsele menționate de OG nr. 33/2020 (destinate combaterii COVID-19) este

posibilă amânarea TVA și în prezent



Amânarea plății taxelor la import 6

Autorizație vamală 

– Se acordă companiilor care dețin deja autorizația pentru utilizarea unei garanții globale

– Plata se poate amâna pentru cel mult 30 de zile

– Aplicabilă pentru companiile care dovedesc un volum mare de operațiuni vamale

– Solicitarea autorizației se efectuează exclusiv online – în sistemul de decizii vamale al UE

Amânarea plății taxelor la import este un beneficiu major din perspectiva fluxului de

numerar



ITO7

Informație tarifară obligatorie 

– Confirmare a unei clasificări tarifare, având implicații în stabilirea măsurilor tarifare aferente

importului sau exportului bunului ce face obiectul deciziei.

Obținerea unui ITO elimină riscul reclasificării bunurilor într-un eventual control vamal

– Informațiile tarifare reprezintă decizii vamale și se notifică solicitantului în termen de 120 de zile de la

data acceptării cererii

– Sunt valabile pe o perioadă de trei ani și conțin o argumentare a clasificării efectuate

– ITO nu pot fi emise sau nu pot intra in vigoare cu efect retroactiv

– După ce au fost emise, deciziile ITO nu mai pot fi modificate

– ITO este obligatoriu și pentru autoritățile vamale și pentru solicitant

– Deținătorul unui ITO este obligat să utilizeze clasificarea tarifară acordată și să o menționeze ca atare în

toate declarațiile vamale de import / export



IOO8

Informație de origine obligatorie

– Confirmarea originii bunurilor, având implicații în stabilirea măsurilor tarifare aferente importului

sau exportului bunului ce face obiectul deciziei.

Deținerea unui IOO nu presupune eliminarea obligației de a deține dovada de origine
preferențială

– Informațiile tarifare reprezintă decizii vamale și se notifică solicitantului în termen de 120 de zile de la

data acceptării cererii

– Sunt valabile pe o perioadă de trei ani

– IOO nu pot fi emise sau nu pot intra in vigoare cu efect retroactiv

– IOO este obligatoriu și pentru autoritățile vamale și pentru solicitant



Autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care trebuie 
incluse în valoarea în vamă9

– Pentru a se determina corect valoarea în vamă, la prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate

trebuie adăugate anumite elemente, ce nu pot fi cuantificabile la momentul importului – ex. redevențe sau

drepturi de licență plătite anual furnizorului ca o condiție a vânzării mărfurilor.

– În astfel de cazuri, este posibilă emiterea unei decizii privind aplicarea legislației vamale pentru a utiliza o

sumă fixă sau un procent în vederea includerii/deducerii în valoarea în vamă.

– O astfel de autorizație se emite pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat și în baza acelorași condiții

contractuale, sub regimul vamal de punere în liberă circulație.

În prezent este analizată la nivelul UE varianta introducerii unei decizii privind valoarea în vamă în 

aceleași condiții ca ITO și IOO 

Autorizația reprezintă un prim pas pentru certificarea valorii în vamă a bunurilor, mai

ales în cazul unor tranzacții intragrup



Alte simplificări vamale10

Procedura 42/00 sau importul prin alt stat membru

– Procedura 42/00 permite importul bunurilor în alt stat membru, urmat de o livrare intracomunitară

a acelorași bunuri în România, unde acestea sunt puse în consum și din punct de vedere al TVA

– Importul prin alt stat membru nu presupune și înregistrarea în scopuri de TVA în respectivul stat,

care este de regulă opțională, însă mutarea bunurilor din statul membru de import în România

declanșează această obligație

! Excepție: Unele state aplică simplificarea la import (i.e. nu prevăd înregistrarea în scopuri de TVA pentru

livrarea intracomunitară).

Acestea sunt: Austria, Belgia, Germania, Olanda, Slovenia și Ungaria.

Avantaje: 

– Nu mai este necesar tranzitul de la intrarea în UE până la biroul vamal din România unde sunt

întocmite formalitățile de punere în liberă circulație

– Nu mai există costuri cu formalitățile vamale de tranzit (completare, depunere, garantare)



Brexit. Realinierea
comerțului internațional. 
Acordurile de liber 
schimb și originea
mărfurilor



Istoria Brexit…

23 Iunie 2016

Referendum
UK

19 Iunie 2017

Start 
negocieri

12 aprilie 2019

O nouă 
amânare

29 martie 2017

UK activează 
art. 50

Draftul
Acordului de 

ieșire 

28 februarie 2018

Brexit se 
amână

29 martie 2019

Brexit se amână
din nou

31 Ianuarie 2020

UK iese din UE

17 octombrie 2019

Negociatorii
agreează o nouă 

variantă a 
Acordului

29 octombrie 2019

29 Ianuarie 2020

UK și UE ratifică 
Acordul



În prezent…

UK nu mai este membră a Uniunii Europene, însă legislația privind taxele indirecte se va aplica pe 

toată durata perioadei de tranziție

Perioada de tranziție este prevăzută până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea extinderii pentru 

încă 12 sau 24 de luni 

UK trebuie să notifice Comisia Europeană dacă intenționează prelungirea perioadei de tranziție cel 

târziu la 30 iunie 2020

Pe durata perioadei de tranziție, ambele părți negociază cea mai bună variantă a desfășurării 

relațiilor comerciale în viitor, printr-un posibil Acord de Liber Schimb între UE și UK 

Între timp…

– Reprezentanții UK susțin oficial că nu intenționează prelungirea perioadei de tranziție după 30 iunie 2020

– Conform ultimelor declarații oficiale din partea UE (din data de 28 aprilie 2020), se recomandă

prelungirea perioadei de tranziție, întrucât UK amână analizarea unor aspecte cheie pentru UE.



Consecințele Brexit pentru taxele indirecte

În prezent… După 1 ianuarie 2021*…

*Dacă nu va exista o prelungire a perioadei de tranziție 

Taxe vamale

Accize

TVAX

X

X Taxe vamale

Accize

TVA

Costuri 

administrative

Livrare

intracomunitară
Export



Realinierea comerțului internațional 

Vom asista în viitor la o re-

ajustare a producției și a 

operațiunilor logistice 

concentrate în mod tradițional 

în China 

Cele mai afectate industrii de 

pandemia COVID-19: 

automotive, manufacturing, 

oil&gas drilling



UE - Vietnam

UE – Noua 

Zeelandă

Aprobat de 

Parlamentul 

European din 12 

februarie 2020

În curs de negociere

UE –Australia

În curs de negociere

UE - Singapore

În vigoare din 

21 noiembrie 

2019 urmează
ratificarea în 

statele membre

UE - Mexic

Textul Acordului 

este aproape în 

totalitate aprobat, 

cu excepția unor 

informații privind 

entitățile publice 

din Mexic

UE - Mercosur

Text în curs de 

revizuire juridică

UE – Japonia

În vigoare din 

februarie 2019

Acordurile de Liber Schimb



30

Document Classification: KPMG Confidential

© 2019 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

41%

25%

10%

8%

5%
11%

Importuri în UE în 2018

Mașini și aparate

Echipament de transport

Produse ale industriei chimice / aliaje

Instrumente optice / fotografice

Plastic și articole din plastic și cauciuc

Altele

21%

20%

19%

9%

5%

26%

Exporturi din UE în 2018

Produse ale industriei chimice / aliaje

Echipamente de transport

Mașini și aparate 

Instrumente optice / fotografice

Produse alimentare, băuturi, tutun

Altele

TOP 5 schimburi comerciale în 2018

Japonia este al șaselea cel mai important partener al Uniunii, cu exporturi de 64* miliarde euro

74.000 companii europene exportă în mod constant către Japonia

* http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf

€ ¥

Statistici

Comerțul
România -Japonia

€

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf
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Avantajele 
EPA

UE – Japonia

Europa este al doilea partener ca mărime al Japoniei la nivel global

€28 miliarde

Valoarea exporturile de 

servicii din UE în Japonia

Fiecare miliard în exporturi din 

UE în Japonia sprijină

14,000 locuri de muncă

Joburi în legătură cu 

exporturile de bunuri în 

Japonia

600,000

550,000

Persoane angajate de 

companii japoneze în UE
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Acordurile de liber schimb

UE - Vietnam UE - Singapore UE - Mexic

- Top exporturi din UE: industria auto,

farma, și produsele lactate, ciocolată,

vinuri

- 113 companii românești exportă către

Vietnam

- RO: 52M euro în exporturi, 151M euro

importuri

- Top exporturi: industria auto, ulei

de floarea soarelui, uși / ferestre,

țevi de oțel

- 170 companii românești exportă

către Singapore

- RO: 36M euro în exporturi, 22M

euro importuri

- Se va înlocui Acordul actual pentru a

reflecta schimbările în comerțul din

ultimii ani

- Mexic este al treisprezecelea partener al

UE la nivel global

- UE: 38MLD euro exporturi (în special

mașini și utilaje), 24MLD euro importuri
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Acordurile de liber schimb

UE - Mercosur UE – Noua Zeelandă UE - Australia

- Argentina, Brazilia, Paraguay,

Uruguay

- Se va înlocui Acordul actual pentru a

reflecta schimbările în comerțul din

ultimii ani

- Acordul va elimina taxele pentru

autovehicule și părți de autovehicule,

produse chimice și farmaceutice, în

prezent importate din zona Mercosur

- UE este al treilea cel mai mare

partener al Noii Zeelande, după

China și Australia

- În 2017, exporturile de bunuri din

UE în Noua Zeelandă au fost de

5,3 MLD euro

- Acordul va reduce / elimina

tarifele în industriile auto, pentru

mașini și echipamente electronice

ori produse chimice

- UE este al doilea cel mai mare partener

al Australiei, după China

- În 2017, exporturile de bunuri din UE în

Australia au fost de 35MLD euro

- Principalele exporturi din UE:

echipamente pentru motoare, mașini,

produse chimice și farmaceutice

- Importurile majore din Australia includ

produsele minerale, metalele și

produsele agricole
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