
ORDIN  Nr. 2252/2015 din 31 august 2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat

EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

             AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 758 din 12 octombrie 2015

 

    Având în vedere prevederile art. 5a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12
octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, prevederile
titlului IIa - Operatori economici autorizaţi din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2
iulie  1993  de  stabilire  a  unor  dispoziţii  de  aplicare  a  Regulamentului  (CEE)  nr.  2.913/92  al
Consiliului  de  instituire  a  Codului  Vamal  Comunitar,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
precum  şi  prevederile  art.  149,  663  şi  664  din  Regulamentul  de  aplicare  a  Codului  vamal  al
României,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  707/2006,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

    în  temeiul  art.  11  alin.  (3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se  aprobă  Normele  tehnice  privind  acordarea  statutului  de  operator  economic  autorizat,
prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

------------

    *)  Anexa  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  758  bis,  care  se  poate
achiziţiona  de  la  Centrul  pentru  relaţii  cu  publicul  al  Regiei  Autonome  "Monitorul  Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

    ART. 2

    La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului  ordin  se  abrogă  Ordinul  vicepreşedintelui  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  9.647/2007  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind
acordarea statutului  de operator economic autorizat,  publicat în Monitorul  Oficial  al  României,
Partea I, nr. 875 din 20 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen
de 15 zile de la data publicării.

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Gelu-Ştefan Diaconu

 

    Bucureşti, 31 august 2015.

    Nr. 2.252.


