
ORDIN   Nr. 2092 din 10 august 2015
pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire,

aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 25 august 2015

    În baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 
reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, 
cu modificările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:
    1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Procedurile simplificate de vămuire se aplică tuturor categoriilor de mărfuri, cu excepţia:
    a) mărfurilor în cazul cărora verificarea îndeplinirii altor condiţii stabilite prin reglementări 
speciale impune prelevarea de către autoritatea vamală de eşantioane în vederea analizelor 
tehnice sau de laborator pentru fiecare operaţiune;
    b) mărfurilor care intră sub incidenţa măsurilor din cadrul politicii agricole comune care, în baza 
unor reglementări, stabilesc acordarea unor preferinţe tarifare, condiţionate de controlul 
destinaţiei finale sau acordarea unor restituiri la export;
    c) mărfurilor care se încadrează în categoria materialelor lemnoase, în cazul exportului.
    (2) În cazul în care o operaţiune vamală care se derulează în baza unei autorizaţii de utilizare a 
unei proceduri simplificate de vămuire intră sub incidenţa unor măsuri restrictive sau 
sancţionatorii, biroul vamal, în timpul programului de lucru, poate dispune trecerea respectivei 
operaţiuni în procedura normală de vămuire în vederea implementării cerinţelor prevăzute de 
respectivele măsuri."
    2. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) titularul autorizaţiei sau persoana reprezentată de titularul autorizaţiei desfăşoară activitate 
de producţie, montaj şi/sau distribuţie."
    3. La articolul 36 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul 
cuprins:
    "c) operaţiunile derulate de titularul autorizaţiei, pentru care se solicită scutirea de notificare, nu
se referă la mărfuri restricţionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 269 alin. (2) din Legea nr. 
86/2006, cu modificările şi completările ulterioare."



    4. La articolul 80, alineatul (3) se abrogă.
    5. La articolul 80, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care pentru o declaraţie vamală de export, în urma analizei de risc, a fost luată 
decizia de control, liberul de vamă nu se acordă, operaţiunea de export se întrerupe, iar lucrătorul 
vamal desemnat se prezintă la locaţia autorizată în dimineaţa zilei următoare pentru efectuarea 
controlului vamal."
    6. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Operaţiunile vamale derulate potrivit prezentelor norme sunt supuse controlului ulterior în 
conformitate cu Normele metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal 
ulterior, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
7.521/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006, iar 
monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a utilizării procedurilor simplificate de vămuire 
se derulează în conformitate cu procedura privind monitorizarea activităţii operatorilor economici 
titulari ai certificatului de operator economic autorizat."
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu
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