
 
 

 

  

   

 

 

 

Seminar acoperit de 
abonamentul de 
cursuri fiscale 

  

Legislația vamală unională – Studiu 
teoretic și implicații practice 

KPMG România vă invită la discutarea și dezbaterea implicațiilor 

Codului Vamal Unional din perspectiva activității operatorilor economici 

din România, cât și a oportunităților legislației unionale în contextul 

derulării operațiunilor vamale.  

Obiectivele cursului: 

Cursul pe care vi-l propunem este structurat în două sesiuni, și va 

aborda temele de principal interes pentru operatorii economici de pe 

piața românească, precum simplificările prevăzute de legislația vamală, 

procedurile și formalitățile vamale, sau avantajele practice ori implicațiile 

fiscale ale legislației vamale actuale.  

Sesiunea I-a se adresează deopotrivă persoanelor din cadrul 

companiei care au experiență relativ redusă în domeniu (până la trei 

ani), dar și persoanelor cu experiență mai mare, dar care vor să își 

reîmprospăteze cunoștințele în domeniu ori să afle care sunt 

modificările apărute. 

Sesiunea a II-a cuprinde aspecte teoretice mai aprofundate, dar mai 

ales aspecte practice. De aceea, sesiunea a II-a se adresează 

persoanelor cu experiență mai mare în domeniul vamal (cel puțin 3 ani), 

precum și persoanelor care au parcurs Sesiunea I-a.  

Această sesiune se poate dovedi, de asemenea, extrem de utilă 

persoanelor de conducere din cadrul altor departamente (financiar și 

contabilitate, aprovizionare și vânzări), deoarece în această sesiune vor 

fi, de exemplu, abordate operațiunile vamale nu numai prin prisma 

implicațiilor vamale, ci și prin prisma implicațiilor pe care le generează în 

domeniul TVA, oferindu-se totodată informații practice privind potențiale 

riscuri sau posibile avantaje care pot fi aplicate de companii 

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajată 

intervenția participanților și discuțiile libere, precum și prezentarea unor 

studii de caz aplicabile participanților ori chiar sugerate de aceștia. 

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 susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

fiscal: 

· Valentin Durigu, Associate Director, Servicii de Asistență Fiscală 

– Taxe vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu 

· Raluca Udroiu, Manager, Servicii de Asistență Fiscală – Taxe 

vamale, accize si contribuții la Fondul pentru mediu 

 

 

Loc 
Liberty Technology Park, 
Str. Gării nr. 21, Cluj-
Napoca, Corp A 

Limba 

Română  

Participanții vor primi 
materiale de curs, precum 
și diplome care atestă 
participarea la curs. 

Sunt incluse pauzele de 
cafea și prânzul. 

Organizarea cursului este 
condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți.    

Înscrieri 
Până la 24 martie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 
 

Iuliana Mureșan 
T:+40 (735) 869 153 
F +40 (753) 333 800        E: 
imuresan@kpmg.com  

  
  

  
 

 
Dată: 28/03/2017– 29/03/2017 

 

Durată: 09:00 – 17:00 

 

Oraș: Cluj-Napoca 
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Agendă: 

Sesiunea I-a – Marți, 28 martie 2017 

08:30 – 09:00: Primirea participanților 

09:00 – 09:15: Introducere   

09:15 – 10:30: Noțiuni generale 

· Uniunea Europeană 

· Legislație vamală unională / națională 

· INCOTERMS 2010 

· Noțiuni de bază  

· Prezentarea și declararea bunurilor  

· Declarația sumară și depozitarea temporară 

10:30 – 10:45: Pauză 

10:45 – 12:00 : Prezentare sumară a regimurilor vamale 

· Punere în liberă circulație 

· Export  

· Regimuri speciale:  

o Tranzit  
o Prelucrare (activă, pasivă, distrugere) 
o Depozitare (antrepozit, zonă liberă) 
o Utilizare specifică (admitere temporară, destinație finală) 

· Reimport  

· Reexport 

12:00 – 13:00: Prânz 

13:00 – 14:00:  

Prezentare sumară a Tarifului vamal comun și a TARIC  

Clasificarea tarifară și regulile generale interpretative – Prezentare 

generală                          

14:00 – 15:00: Valoarea în vamă – Principii  

15:00 – 15:15: Pauză 

15:15 – 17:00: 

Originea bunurilor – Principii 

Studii de caz  

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 

Sesiunea a II-a – Miercuri, 29 martie 2017 

08:30 – 9:00: Primirea participanților 

09:00 – 9:15: Introducere   

9:15 – 10:30: Clasificarea tarifară 

· Clasificarea părților de mașini și aparate  

· Clasificarea bunurilor incomplete, nefinite, nemontate sau 

demontate 

· Clasificarea seturilor 

· Clasificarea bunurilor importate eșalonat 

· Clasificarea ambalajelor  

· Informații tarifare obligatorii (ITO) 

Valoarea în vamă 

· Elemente care fac parte din valoarea în vamă 

· Elemente care pot fi deduse din valoarea în vamă 



 

10:30 – 10:45: Pauză  

10:45 – 12:00 : Acorduri preferențiale și origine preferențială 

· Acordurile UE  

· Reguli de origine preferențială. Dovada originii 

· Cumul de operațiuni la nivelul UE  

· Declarația furnizorului  

· Cumul de origine între părțile la acorduri 

· Transport direct  

Operatorul economic autorizat (AEO) 

· Avantajele obținerii autorizării AEO 

· Criterii principale pentru autorizarea AEO 

· Reevaluarea autorizațiilor AEO 

12:30 – 13:30: Prânz 

13:30 – 15:45: Proceduri vamale simplificate 

· Declarația simplificată 

· Înscrierea în evidențele declarantului 

· Autoevaluarea 

· Vămuirea centralizată 

15:45 – 16:00: Pauză   

16:00 – 17:00: Studii de caz 

· Baza de impozitare a TVA la import  

· Coduri de proceduri vamale  

· Scutirea de TVA la import – procedura 42 

· Scutirea de TVA la export  

· Import prin alt stat membru  

· Operațiuni în lanț  

· Amânarea plății TVA în vamă 

 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru interes și vă stăm la dispoziție pentru 

orice întrebări. 

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în 

eventualitatea 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:  

imuresan@kpmg.com 

 

kpmg.com/socialmedia 
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Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările 
KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2017 KPMG Tax S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, membra a 
retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.  
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