
ORDIN Nr. 94/2017 din 10 ianuarie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi 
înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 1.887/2016
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 12 ianuarie 2017

 
    Având  în  vedere  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, 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, precum şi art. 16 şi  
21 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele  
electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
2015/2.446 al Comisiei,
    în vederea aplicării prevederilor art. 166 - 169, precum şi ale art. 182 - 184 din Regulamentul  
(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a 
Codului vamal al Uniunii,
    în baza prevederilor 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  utilizarea  declaraţiilor  vamale  simplificate  şi  înscrierea  în  evidenţele 
declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.887/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016, se modifică  
şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    Prevederile art. 16 - 27 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de antrepozitare 
vamală."
    2. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    Prevederile  art.  16  -  27  se  aplică  în  mod  corespunzător  pentru  regimurile  vamale  de 
perfecţionare activă, destinaţie finală şi admitere temporară."
    3. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1)  Prevederile  art.  10  -  53  se  aplică  în  mod  corespunzător  pentru  regimul  vamal  de 
perfecţionare pasivă."
    4. La articolul 90, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu  
următorul cuprins:
    "(3) În vederea reevaluării, titularul autorizaţiei depune la biroul vamal care a emis autorizaţia 
documentele prevăzute la art. 17, respectiv art. 30.



    (4)  Biroul  vamal  transmite  documentele  depuse  de  titularul  autorizaţiei  direcţiei  regionale 
vamale în a cărei arie de competenţă se află pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare,  
cu respectarea metodologiei  utilizate în cazul  cererilor  pentru obţinerea statutului  de operator 
economic autorizat pentru simplificări vamale.
    (5) La nivelul fiecărei direcţii regionale vamale se constituie o echipă de reevaluare alcătuită din 
reprezentanţi ai structurii cu atribuţii de verificare în domeniul operatorilor economici autorizaţi şi  
reprezentanţi ai structurii cu atribuţii în domeniul reglementărilor vamale."
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Eugen-Dragoş Doroş
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