
ORDIN Nr. 1518/2021 din 30 septembrie 2021

pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea
determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016

Având în vedere dispoziţiile art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii şi
ale art. 71 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,
având  în  vedere  Avizul  conform  al  Ministerului  Finanţelor  comunicat  prin  Adresa  nr.
741.617 din 21.09.2021,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I
Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinării  sumelor care fac parte din
valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.890/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
502 din 5 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
(1) Autorizaţiile pentru simplificarea determinării  sumelor care fac parte din valoarea în
vamă  a  mărfurilor  se  emit  de  Direcţia  Generală  a  Vămilor  la  solicitarea  persoanelor
interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat şi în baza aceloraşi condiţii
contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulaţie.
(2) Transmiterea şi prelucrarea cererilor, precum şi emiterea şi gestionarea ulterioară a
autorizaţiilor,  respectiv  modificarea,  revocarea,  anularea  şi  suspendarea  acestora,  se
efectuează  prin  utilizarea  Sistemului  de  decizii  vamale,  dezvoltat  la  nivelul  Uniunii
Europene şi pus la dispoziţia operatorilor economici şi a autorităţilor vamale din statele
membre de Comisia Europeană în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme
pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii  din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi cu cap.
III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021
privind  modalităţile  tehnice  pentru  dezvoltarea,  întreţinerea  şi  utilizarea  sistemelor
electronice destinate schimbului şi stocării de informaţii în temeiul Regulamentului (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului."
2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 3
(1) Cererea de autorizare se depune de solicitant în Portalul comercianţilor din UE.
(2) La cerere se anexează, în format electronic, următoarele documente:
a) înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă este
cazul, în conformitate cu art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) 952/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,
denumit în continuare cod;
b) cazierul judiciar al solicitantului;



c) cazierul  judiciar al  angajatului  (angajaţilor)  solicitantului  responsabil(i)  de problemele
vamale ale solicitantului;
d) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercită
controlul asupra gestiunii acestuia;".
3. La articolul 3 alineatul (3), după litera b) se introduc patru noi litere, literele c) - f),
cu următorul cuprins:
"c) solicitantul/titularul autorizaţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante administrate de
Agenţia  Naţională de Administrare Fiscală,  potrivit  Legii  nr.  207/2015 privind Codul  de
procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  alte  creanţe
bugetare  individualizate  în  titluri  executorii  emise  potrivit  legii  şi  existente  în  evidenţa
organului  fiscal  central  în  vederea  recuperării.  Pentru  verificarea  îndeplinirii  condiţiei,
Direcţia Generală a Vămilor solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin
intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
d)  solicitantul/titularul  autorizaţiei  nu  are  înscrise  în  cazierul  fiscal  informaţii,  potrivit
Ordonanţei  Guvernului  nr.  39/2015  privind  cazierul  fiscal,  aprobată  cu  modificări  prin
Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru verificarea îndeplinirii
condiţiei, Direcţia Generală a Vămilor solicită certificat de cazier fiscal în format electronic
prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
e)  solicitantul/titularul  autorizaţiei  nu  este  în  stare  de  insolvenţă,  în  procedură  de
reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informaţii se face prin consultarea
informaţiilor din baza de date RECOM a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
f) în cazierele judiciare prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) nu sunt înscrise fapte din care să
rezulte  că,  în  cursul  ultimilor  3  ani,  au  fost  comise  încălcări  grave  sau  repetate  ale
legislaţiei vamale sau ale dispoziţiilor fiscale în legătură cu activitatea economică, inclusiv
cu activitatea economică a solicitantului."
4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 6
Autorizaţia  se  emite  prin  Sistemul  de  gestionare  a  deciziilor  vamale  de  către  Direcţia
Generală a Vămilor."
5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
În  aplicarea prevederilor  art.  23  din  Regulamentul  (UE)  nr.  952/2013 al  Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii,
titularul autorizaţiei este obligat să informeze Direcţia Generală a Vămilor în legătură cu
toate  modificările  intervenite  asupra  elementelor  care  sunt  de  natură  să  afecteze
menţinerea şi conţinutul autorizaţiei, prin intermediul Portalului comercianţilor din U.E."
6. Articolul 9 se abrogă.
7. Anexa se abrogă.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

Bucureşti, 30 septembrie 2021.
Nr. 1.518.


