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Curs: Legislația vamală unională – Noutăți 
și impactul lor asupra companiilor 

KPMG România, prin cursul pe care îl organizează, vă invită la 

discutarea și dezbaterea principalelor modificări și a măsurilor 

tranzitorii aplicabile de la 1 mai 2016 în domeniul vamal, precum și a 

impactului acestor modificări asupra companiilor care efectuează 

operațiuni vamale. 

Sumar: 

Domeniul vamal este în plin proces de restructurare și de 

modernizare, iar acest proces are implicații asupra activității 

companiilor care efectuează operațiuni de comerț (internațional, dar 

nu numai) atât în ceea ce privește operațiunile vamale și taxele 

vamale aferente, cât și în ceea ce privește aplicarea altor taxe la 

import sau la export (taxe anti-dumping, taxe compensatorii, accize 

sau TVA). 

În același timp, parteneriatul cu vama, măsurile legate de creșterea 

siguranței și securității în comerțul internațional, simplificările pe care 

noua legislație le introduce, măsurile tranzitorii aplicabile până la 

sfârșitul anului 2020, trecerea la vămuirea electronică, constituie și 

ele argumente legate de necesitatea cunoașterii noii legislații vamale 

aplicabilă începând cu 1 mai 2016. 

Cursul pe care vi-l propunem va dura o zi și va fi axat pe prezentarea 

informațiilor esențiale din noua legislație vamală unională 

(Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al 

Uniunii – CVU, Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 2446/2015, 

Regulamentul (UE) de punere în aplicare a CVU nr. 2447/2015, 

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 341/2016 privind măsurile 

tranzitorii în domeniul sistemelor IT) și pe aspectele practice care ar 

putea avea efecte pozitive sau negative asupra afacerilor companiilor 

din România. 

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind 

încurajată intervenția participanților și discuțiile libere, precum și 

prezentarea unor studii de caz. 

Cui se adresează? 

 

Menționăm că acest curs se adresează deopotrivă persoanelor cu 

atribuții în domeniul vamal și logistic, dar și persoanelor de 

conducere din cadrul societăților (cum ar fi CFO, CEO, 

Sale/Purchase Managers, etc.) interesate de implicațiile vamale și 

fiscale ale operațiunilor vamale efectuate în cadrul companiei. 

Instructori: 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul 

fiscal: 

 Valentin Durigu, Associate Director, Servicii de Asistență 

Fiscală – Taxe vamale și accize 

 Raluca Loredana Udroiu, Manager, Servicii de Asistență 

Fiscală – Taxe vamale și accize 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări. 

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în 

cazul în care aveți studii de caz care au legătură cu subiectele 

prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă 

rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: 

anadavid@kpmg.com  

Agendă: 

 

08:30 – 09:00  

Înscrierea participanților 

09:00 – 09:15 

Introducere 

 

09:15 – 10:30   

 Noi concepte/definiții, cum ar fi: 

 sediul permanent din punct de vedere vamal  

Loc 
Șos. București – 
Ploiești, nr. 69-71, P.O. 
Box 18-191, Sector 1, 
București, 013685   
 
Limba 
Română 
 
Înscrieri 
Până la 28 octombrie 
2016, prin confirmare 
telefonică sau prin 
email la: 
 
Ana David 
 
T +40751222725 
Fax. +40 (372) 377 700 
E:anadavid@kpmg.com 
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 exportatorul 

 notificarea de reexport 

 regimuri vamale speciale 

 Depozitarea temporară 

10:30 – 10:45 Pauză 

 

10:45 – 12:30 

 Restructurarea regimurilor vamale: 

 import  

 export 

 regimuri speciale (tranzit, depozitare, utilizare 

specifică, prelucrare) 

 autorizarea regimurilor vamale speciale 

 reexport 

 Proceduri simplificate de vămuire: 

 declarația simplificată 

 înscrierea în evidențele declarantului 

 autoevaluarea 

 vămuirea centralizată 

12:30 – 13:30 Prânz 

 

13.30 – 15.30 

 AEO (Operatorul Economic Autorizat): 

 avantajele obținerii autorizării AEO 

 criterii principale pentru autorizarea AEO 

 reevaluarea autorizațiilor AEO 

 Alte noutăți aduse de legislația vamală unională: 

 deciziile privind aplicarea reglementărilor vamale  

 informațiile obligatorii (informația tarifară, de origine, 

privind valoarea în vamă)  

 originea (nepreferențială, preferențială) 

15:30 – 15:45 Pauză 

15:45 – 18:00  

 Alte noutăți aduse de legislația vamală unională (continuare): 

 valoarea în vamă 

 garanția vamală 

 Măsuri tranzitorii: 

 valabilitatea autorizațiilor obținute anterior datei de 1 

mai 2016 

 reevaluarea autorizațiilor obținute anterior datei de 1 

mai 2016 

 re-autorizarea după 1 mai 2016 

 continuarea operațiunilor în derulare la 1 mai 2016 

 dezvoltarea sistemelor informatice relevante (măsuri 

tranzitorii IT)  

 Sesiune de întrebări și răspunsuri 
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