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Prioritatea numărul unu a 
KPMG Tax este aceea de 
a oferi un portofoliu de 
servicii adaptat nevoilor 
în continuă schimbare 
ale societăţilor, în con-
textul unei pieţe globale.



Despre KPMG
În prezent, organizațiile sunt din ce 
în ce mai expuse noilor modificări în 
materie vamală și fiscală, atât la nivel 
local, cât și global. Printr-o abordare 
care trece dincolo de prezent și 
de granițe, putem adăuga valoare 
afacerii dumneavoastră, iar prin 
cunoștinţele solide pe sectoare de 
activitate, aptitudinile, precum și prin 
experienţa noastră, vă ajutăm să vă 
îndepliniţi obligaţiile legale și să vă 
mențineți competitivitatea.

KPMG Tax în România și Moldova 
oferă o gamă de servicii vamale și 
fiscale care sunt concepute pentru 
a asigura clienţilor o gestionare 
eficientă a impozitelor și taxelor. 
Având în vedere competitivitatea 
crescută a mediului economic 
actual, care prezintă multe provocări, 
afacerea dumneavoastră merită o 
consiliere fiscală de cea mai bună 
calitate, iar KPMG Tax se angajează 
să vă ofere acest lucru. 

Prioritatea numărul unu a KPMG Tax 
este aceea de a oferi un portofoliu 
de servicii adaptat nevoilor în 
continuă schimbare ale societăţilor, în 
contextul unei pieţe globale. 
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Taxe vamale și comerț 
internațional
Echipa noastră de specialiști este 
pregătită să vă acorde asistenţă 
într-o varietate de probleme legate 
de vamă și comerţul internațional. 
Pe lângă cunoștinţele aprofundate 
privind legislaţia locală, KPMG Tax 
beneficiază și de posibilitatea de a 
apela la specialiști în vamă și comerţ 
internațional din peste 155 de ţări.

Rețeaua globală de specialiști ai 
KPMG în materie de taxe indirecte, 
vamă și comerț internațional oferă 
servicii de consultanță, dar și soluții 
eficiente de externalizare (integrală 

sau parțială) a unor servicii specifice 
acestor domenii. 

Specialiștii noștri lucrează la 
proiectarea celor mai eficiente 
strategii pentru a se asigura că 
cerințele și reglementările legale din 
domeniul vamal sunt respectate și 
pentru a optimiza modelul de afaceri 
al clienților noștri din punct de vedere 
al operațiunilor vamale și de comerț 
internațional.

De exemplu, KPMG vă poate oferi 
asistență în obținerea certificării 
ca Operator Economic Autorizat 

(„AEO”), care vă oferă un statut 
privilegiat, de partener de încredere, 
acordat de către autoritățile vamale, 
însoțit de un pachet de alte avantaje. 
De exemplu, certificarea AEO oferă 
un avantaj în ceea ce privește fluxul 
de numerar, deoarece companiile 
autorizate AEO pot obține certificatul 
de amânare a plății TVA în vamă, prin 
urmare aceste companii nu vor mai 
plăti TVA în vamă ci prin mecanismul 
taxării inverse (prin decontul de 
TVA). Cele două tipuri de autorizații 
AEO (AEOC - simplificări vamale 
și AEOS - securitate și siguranţă) 
conferă operatorilor economici și 
alte avantaje, precum: acces la 
autorizațiile și simplificările vamale, 
reducerea numărului de controale 
fizice și documentare, prioritate la 
control, reducerea garanției vamale, 
etc.

În ceea ce privește asistența noastră 
în cadrul procesului de autorizare 
AEO, aceasta pornește de la 
evaluarea prealabilă a îndeplinirii 
de către companie a condițiilor 
obligatorii (eliminatorii) și a gradului 
de pregătire a companiei pentru 
autorizarea AEO, până la simularea 
auditului pe care îl presupune 
autorizarea.



• structurarea adecvată a operați-
unilor transfrontaliere ale com-
paniei, cu scopul de a optimiza 
costurile operațiunilor vamale (de 
ex. import/export efectuat prin alt 
Stat Membru);

• asigurarea respectării regle-
mentărilor vamale sau aferente 
comerțului internațional;

• diminuarea factorilor de risc 
specifici derulării operațiunilor 
transfrontaliere;

• asistență în obținerea diverselor 
tipuri de autorizații vamale, cum 
ar fi cele de antrepozit vamal, de 
destinație finală, de perfecționare 
activă sau pasivă;

• consiliere în ceea ce privește 
dezvoltarea și punerea în apli-
care a strategiilor de gestionare 
a impozitelor indirecte într-un 
mod eficient, inclusiv punerea în 

aplicare a unor proceduri interne 
și de control corespunzătoare;

• asistență în ceea ce privește 
planificarea taxelor atât prin 
utilizarea optimă a regimurilor 
vamale speciale, cât și prin apli-
carea procedurilor simplificate de 
vămuire;

• consiliere în ceea ce privește 
determinarea încadrării tarifare a 
mărfurilor;

• cursuri de pregătire și instruire 
adresate atât persoanelor cu 
atribuții în domeniul vamal și 
logistic, cât și persoanelor de 
conducere din cadrul altor depar-
tamente ale companiei dar care 
sunt interesate de implicațiile 
operațiunilor vamale efectuate în 
cadrul companiei (de ex. departa-
mentele financiar, contabilitate, 
mediu);

• revizuirea activității companiei 
în ceea ce privește operațiunile 
vamale și taxele vamale aferente, 
cât și în ceea ce privește aplicar-
ea altor taxe ori măsuri la import 
sau la export (de exemplu taxe 
anti-dumping, taxe compensa-
torii, accize sau TVA, licențe de 
import, etc.);

• supervizarea operațiunilor des-
fășurate de comisionarii vamali;

• punerea în aplicare a unor struc-
turi de tip “stocuri la dispoziția 
clienților” ori “consignație”;

• asistență în timpul controlului 
ulterior, ori în ceea ce privește 
litigiile cu autoritățile, de exem-
plu formularea și depunerea de 
contestații, pregătirea acțiunilor 
în instanță, etc.

Cum vă poate ajuta echipa KPMG?

Printre serviciile pe care KPMG Tax le pune la dispoziția clienților săi, în domeniul vamal și al 
comerțului internațional, se numără:
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Având în vedere modificările ce apar 
în mod constant în legislația națională 
și în cea europeană în domeniu, 
KPMG Tax oferă o gamă largă de 
servicii companiilor al căror obiect 
de activitate include operațiuni cu 
produse accizabile.

Asistența noastră cuprinde, alături 
de alte servicii, oferirea de informații 
detaliate asupra impactului produs 
de schimbările legislative, ori asupra 
modului în care noile cerințe legale 

pot fi respectate și îndeplinite cât mai 
corect și eficient. 

De exemplu, având în vedere 
rigurozitatea crescută a condițiilor 
pentru autorizarea antrepozitelor 
fiscale, companiile ar trebui să 
fie informate și să țină seama de 
modificările aduse reglementărilor 
specifice privind autorizarea și 
gestionarea unui antrepozit fiscal în 
România, iar specialiștii noștri sunt 
gata să vă îndrume în acest sens.

Asistența privind rambursarea 
accizelor pentru produsele livrate 
intra-comunitar sau exportate, dar 
pentru care accizele au fost plătite, 
ori oferirea de consultanță privind 
aplicarea exceptărilor sau scutirilor 
de la plata accizelor se numără, de 
asemenea, printre serviciile specifice 
oferite de specialiștii noștri în 
domeniul accizelor.

• consultanță fiscală privind pro-
bleme punctuale intervenite în 
activitatea companiilor ce des-
fășoară operațiuni cu produse 
accizabile;

• asistență la rambursarea accizelor 
pentru produsele livrate intra-co-
munitar ori exportate și pentru 
care au accizele au fost plătite; 

• asistență / consultanță privind 
aplicarea corectă a exceptărilor 
sau a scutirilor de la plata acci-
zelor;

• asistență în obținerea diverselor 

tipuri de autorizații, cum ar fi cele 
de antrepozit fiscal, destinatar 
înregistrat, expeditor înregistrat, 
importator autorizat ori autorizația 
de utilizator final;

• consultanță referitoare la aplica- 
rea reglementărilor privind ges-
tionarea unui antrepozit fiscal în 
România;

• consultanță în ceea ce privește 
stabilirea cuantumului accizelor 
datorate, ori a tratamentului de 
accize în cazul pierderilor/distru-
gerilor de produse;

• asistență cu privire la respectarea  
obligațiilor legale de raportare, 
declarare și plată privind accizele; 

• cursuri de pregătire și instruire în 
domeniul accizelor;

• revizuirea operațiunilor societății 
din punct de vedere al accizelor; 

• asistență în timpul controalelor 
și litigiilor cu autoritățile, formu-
larea și depunerea de contestații 
precum și pregătirea acțiunilor în 
instanță.

Cum poate ajuta echipa KPMG?

Printre serviciile pe care KPMG Tax le pune la dispoziția clienților, prin specialiștii 
săi în materie de accize, se numără:
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Importanța contribuțiilor la Fondul 
pentru mediu crește progresiv de 
la an la an. Asistăm la creșteri ale 
controalelor din partea autorităților 
privind îndeplinirea obligațiilor la Fondul 
pentru mediu, în timp ce legislația 
relevantă devine tot mai complexă.

Prin cunoașterea modificărilor 
legislative, precum și prin înțelegerea 
modului în care acestea afectează 
afacerea dumneavoastră, KPMG vă 
poate ajuta să reduceți costurile și să 
gestionați riscurile, asigurându-vă în 
același timp că taxele de mediu sunt 
administrate corect și în conformitate 
cu legislația în vigoare. 

De exemplu, companiile care introduc 
pe piața națională ambalaje (fie 
produc și vând local, fie importă sau 
achiziționează intracomunitar produse 
ambalate) trebuie să țină evidența, să 
raporteze și să gestioneze ambalajele 

în funcție de tipul de material și, 
după caz, de caracterul reutilizabil al 
ambalajelor, precum și să plătească 
o contribuție pentru diferența dintre 
obiectivele anuale de reciclare/
valorificare și cantitățile de deșeuri 
de ambalaje efectiv reciclate sau 
valorificate. 

În funcție de modul în care au ales să-și 
îndeplinească obiectivele anuale de 
reciclare și valorificare a deșeurilor de 
ambalaje, societățile ar trebui să aibă 
un contract încheiat cu o organizație 
de transfer de responsabilitate (OTR) 
sau cu un operator economic reciclator/
valorificator. Având în vedere blocajul 
de pe piața OTR-urilor din România, 
KPMG vă poate asigura asistență în 
identificarea unor soluții alternative, 
eventual transformând îndeplinirea 
obligațiilor impuse de legislația 
mediului în avantaje economice pentru 
companie.

• asistență cu privire la îndeplinirea 
obligațiilor, calcularea și declararea 
contribuțiilor datorate la Fondul 
pentru mediu; 

• asistență privind depunerea lunară 
a declarațiilor la Administrația Fon-
dului pentru Mediu (“AFM”);

• identificarea dificultăților și a 
necesităților de conformare cu 
prevederile legislației privind con-
tribuțiile datorate la Fondul pentru 
mediu;

• consultanță fiscală privind modul 
de calcul și raportare la AFM a 
cantităților de ambalaje introduse 
pe piața națională;

• consultanță privind modalitatea de 
îndeplinire a obiectivelor anuale de 
reciclare/valorificare a deșeurilor de 
ambalaje;

• revizuirea contractelor încheiate cu 
OTR-urile sau cu operatorii eco-
nomici reciclatori/valorificatori;

• asistență privind îndeplinirea 
obligațiilor legale aferente echipa-
mentelor electrice și electronice, 
repectiv bateriilor și acumulatorilor, 
introduse pe piața națională;

• consultanță privind alte taxe și 
contribuții la Fondul pentru mediu – 
de exemplu, taxa pentru substanțe 
periculoase, taxa pentru uleiurile 
introduse pe piață, etc.;

• asistență pe durata controlului 
efectuat de inspectorii AFM;

• asistență la întocmirea argumen-
tației tehnice necesare pentru 
contestarea deciziilor de impunere 
emise de autorități;

• cursuri de pregătire în domeniul 
contribuțiilor la Fondul pentru 
mediu;

• revizuire fiscală privind îndeplinirea 
obigațiilor de declarare și de plată 
a contribuțiilor la Fondul pentru 
mediu.

Cum poate ajuta echipa KPMG?

Printre serviciile pe care KPMG Tax le pune la dispoziția clienților săi, prin spe-
cialiștii săi, în domeniul contribuțiilor la Fondul pentru mediu, se numără:

Contribuții la Fondul 
pentru mediu
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