Clasificarea tarifară a mărfurilor

Tratamentul vamal la punerea în liberă
circulație a mărfurilor este determinat de trei
elemente: clasificare tarifară, valoarea în
vamă și originea mărfurilor.

Taxele la import și la export datorate se
bazează pe Tariful vamal comun.
De asemenea, alte măsuri prevăzute în
dispozițiile specifice ale Uniunii în materie
de schimburi comerciale cu mărfuri se
aplică, după caz, în conformitate cu
clasificarea tarifară a acelor mărfuri.

Nomenclatura vamală (și anume, Nomenclatura
combinată sau TARIC, după caz), care face parte din
Tariful vamal comun este utilizată și în alte scopuri
decât perceperea taxelor vamale. Printre aceste
scopuri se numără colectarea de statistici privind
comerțul exterior, identificarea produselor care fac
obiectul restricțiilor la import și la export, identificarea
produselor pentru care se acordă restituiri la export
sau subvenții pentru producție, definirea produselor
supuse accizelor sau unor cote reduse ale taxei pe
valoarea adăugată, precum și definirea regulilor de
origine etc.

Nomenclatura combinată sau NC este
nomenclatura de clasificare a mărfurilor în
scopuri vamale la nivelul UE (Regulamentul
2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987).
Aceasta este bazată pe Sistemul armonizat de
denumire și codificare a mărfurilor (cunoscut și
sub numele de „Sistemul armonizat”). „Sistemul
armonizat” sau „SA” reprezintă nomenclatura
mărfurilor
instituită
prin
Convenția
internațională privind Sistemul armonizat de
denumire și codificare a mărfurilor Organizația Mondială a Vămilor

Nomenclatura vamală include
• Nomenclatura combinată (NC), care determină
clasificarea tarifară a mărfurilor în Uniune utilizând
coduri de 8 cifre;
• TARIC, care constă în a 9-a și a 10-a cifră
suplimentare; acestea reflectă măsurile tarifare și
netarifare din Uniune, cum ar fi suspendările
tarifare, contingentele tarifare, taxele antidumping
etc. și poate consta, de asemenea, în coduri
adiționale TARIC și coduri adiționale naționale
începând cu a 11-a cifră;
• Nomenclatura pentru restituiri, care se referă la
nomenclatura produselor agricole pentru restituiri
la export.

• Încadrarea tarifară a mărfurilor se face conform Regulilor
Generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate.
Acestea sunt prezentate în Partea I- secţiunea I din Anexa I la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/1776 al
Comisiei din 09 octombrie 2019 de modificare a Anexei 1 la
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind
Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.
Pentru 2021 este aplicabil Regulamentul (UE) nr.1577/2020.
• Orice persoană poate solicita autorităţii vamale atât informaţii
privind aplicarea reglementărilor vamale în ceea ce priveşte
clasificarea mărfurilor, cât şi decizii privind informaţiile tarifare
obligatorii.
• Solicitările de informaţii privind aplicarea reglementărilor
vamale în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor se
adresează birourilor vamale respectând prevederile art. 18 şi
19 din HG nr. 707 din 07.06.2006.

Deciziile privind informațiile tarifare
obligatorii și informațiile de origine
obligatorii
• asigură clasificarea tarifară uniformă și
corectă sau determinarea uniformă și
corectă a originii

Deciziile ITO
• O decizie referitoare la informațiile tarifare
obligatorii („decizie ITO”) este o decizie
emisă de o autoritate vamală în urma unei
cereri, care îi furnizează titularului o
clasificare tarifară a mărfurilor înaintea
unei proceduri de import sau de export.
Decizia ITO este obligatorie pentru toate
autoritățile vamale din statele membre și
pentru titularul deciziei.

• Deciziile ITO emise de autoritățile vamale din Regatul
Unit nu vor mai fi valabile în Uniune după încheierea
perioadei de tranziție.
• Deciziile ITO adresate de autoritățile vamale din
statele membre titularilor cu numere EORI din Regatul
Unit nu vor mai fi valabile după încheierea perioadei
de tranziție. Acest lucru se va reflecta în mod automat
în sistemul electronic al Comsiei – EBTI3 (ITOE-3).
• Înainte de a depune o cerere pentru o nouă decizie
ITO în Uniune, titularii deciziilor ITO în cauză trebuie
să se înregistreze la autoritățile vamale din România
pentru a obține un număr EORI valabil. Solicitantul
poate cere reemiterea deciziei ITO (pentru numerele
EORI din UK) anterioare prin includerea unei trimiteri
la aceasta în formularul de cerere.

Deciziile IOO
• O decizie referitoare la informațiile de origine
obligatorii („decizie IOO”) este o decizie scrisă
luată de o autoritate vamală în urma unei cereri,
care îi furnizează titularului o determinare a originii
mărfurilor înaintea unei proceduri de import sau de
export. Decizia IOO este obligatorie pentru toate
autoritățile vamale din statele membre și pentru
titularul deciziei.
• Deciziile IOO emise de autoritățile vamale din
Regatul Unit nu vor mai fi valabile în Uniune după
încheierea perioadei de tranziție

• Autoritățile vamale din statele membre nu
vor considera că factorii de producție
(materiale sau operațiuni de transformare)
din Regatul Unit au o „origine UE” (în
scopuri nepreferențiale) sau sunt „originari
din UE” (în scopuri preferențiale) pentru
stabilirea
originii
mărfurilor
care
încorporează
factorii
de
producție
respectivi, în vederea emiterii IOO.

• Deciziile IOO adresate de autoritățile vamale
din statele membre titularilor cu numere
EORI din Regatul Unit nu vor mai fi valabile
după încheierea perioadei de tranziție.Titularii
deciziilor IOO în cauză au posibilitatea de a
se înregistra la autoritățile vamale din
România pentru a obține un număr EORI
valabil înainte de a depune o cerere pentru o
nouă decizie IOO în Uniune.
• În scopul deciziilor IOO, conținutul provenind
din Irlanda de Nord, precum și conținutul
provenind din restul Regatului Unit trebuie
considerat ca fiind neoriginar după încheierea
perioadei de tranziție

Originea preferențială a mărfurilor

• Există două tipuri de origine:
– origine preferențială și origine nepreferențială.

• Originea preferențială este conferită mărfurilor din
anumite țări atunci când îndeplinesc regulile de origine
prevăzute în acordul preferențial relevant. În acest
caz, bunurile ar putea beneficiază de o taxă vamală
redusă sau chiar fără taxe. Trebuie remarcat faptul că
nu toate produsele au neapărat o origine preferențială.
• Regulile de origine nepreferențiale sunt utilizate pentru
aplicarea tuturor tipurilor de măsuri de politică
comercială, cum ar fi, de exemplu, taxele antidumping
și taxele compensatorii, embargouri comerciale,
măsuri de salvgardare, cerințe privind marcarea
originii, restricții cantitative sau contingente tarifare,
achiziții publice și statistici comerciale.

• Originea preferențială se obține atunci
când mărfurile sunt „obținute integral” întro singură țară sau, atunci când două sau
mai multe țări sunt implicate în fabricarea
unui produs.
• Fiecare produs are în mod necesar o
origine nepreferențială, care ar putea fi
diferită de originea preferențială

Informații care permit identificarea
originii:
• materialele folosite și originea acestora,
clasificarea
tarifară,
valorile
corespunzătoare și descrierea procesului
tehnologic
• Criteriile de origine includ: reguli privind
schimbarea poziției tarifare, valoarea
adăugată, descrierea operațiunii sau a
procesului sau orice altă regulă specifică,
procent de materiale neoriginare etc.

• Până la încheierea perioadei de tranziție,
produsele / materialele / procesele din
Regatul Unit trebuie tratate de Uniune ca
produse / materiale / procese din UE
• Produsele/materialele/procesele din țările
partenere ale UE în cadrul unui ALS
trebuie tratate de Regatul Unit ca
produse/materiale/procese originare dintro țară parteneră a UE în cadrul unui ALS
și trebuie să beneficieze de preferințele
corespunzătoare.

• După încheierea perioadei de tranziție,
Regatul Unit nu mai face parte din teritoriul
vamal al Uniunii. În consecință, conținutul
(materiale
sau
operațiuni
de
transformare) provenind din Regatul
Unit este „neoriginar” în temeiul
regimurilor comerciale preferențiale ale UE
pentru determinarea originii preferențiale a
mărfurilor care încorporează conținutul
respectiv

• Exportatorii și producătorii din UE care
întocmesc sau solicită o dovadă de origine
pentru a exporta către o țară parteneră
sunt sfătuiți să ia în considerare faptul că
factorii de producție din Regatul Unit sunt
„neoriginari” pentru orice export efectuat
după încheierea perioadei de tranziție.

• Importatorii din UE care solicită un tratament
preferențial în UE [pe baza unui acord de
liber schimb (ALS)] sau a unui regim
autonom de preferințe, cum ar fi sistemul
generalizat de preferințe) sunt sfătuiți să se
asigure că exportatorii din țările terțe sunt în
măsură să demonstreze că produsele
respectă
cerințele
privind
originea
preferențială, ținând seama de consecințele
retragerii Regatului Unit, mai precis, dacă
produsele încorporează materiale din UK și
în ce procent

Declarațiile furnizorilor
• Documentele de origine preferențiale pot fi
emise sau întocmite pentru mărfuri pe
baza informațiilor și documentelor care
dovedesc statutul lor originar. Un astfel de
document este declarația furnizorului în
cazul
în
care
furnizorii
transmit
cumpărătorilor
informațiile
necesare
pentru a determina statutul originar al
mărfurilor în scopul comerțului preferențial
între UE și anumite țări.

• Declarația furnizorului este o declarație
prin care furnizorul îi comunică informații
clientului în UE cu privire la statutul
originar al mărfurilor în ceea ce privește
regulile preferențiale specifice de origine.
Fără a aduce atingere facturării, furnizorul
este persoana care deține controlul și
cunoaște statutul originar al mărfurilor
livrate.

• Furnizorii din statele membre ale UE care transmit
exportatorului sau comerciantului informațiile necesare
pentru determinarea originii preferențiale a mărfurilor
prin intermediul declarațiilor furnizorului ar trebui să
informeze exportatorii și comercianții în legătură cu
modificările privind caracterul originar al mărfurilor
care au fost furnizate înainte de încheierea perioadei
de tranziție și pentru care au transmis declarațiile
furnizorului. În cazul unei declarații pe termen lung a
furnizorului, furnizorii din statele membre ale UE ar
trebui să informeze exportatorul sau comerciantul
dacă declarația pe termen lung a furnizorului nu mai
este valabilă după încheierea perioadei de tranziție
pentru toate transporturile sau pentru anumite
transporturi care fac obiectul declarației pe termen
lung a furnizorului.

• Din momentul încheierii perioadei de
tranziție, declarațiile furnizorului întocmite de
furnizori din Regatul Unit înainte de încheierea
perioadei de tranziție nu pot fi utilizate pentru
eliberarea sau întocmirea dovezilor de origine
în statele membre ale UE

Începând cu 1 ianuarie 2021
•

•

•

mărfurile produse în Regatul Unit, înainte de încheierea perioadei de tranziție,
care sunt transferate în Uniune sau importate în Uniune din Regatul Unit după
încheierea perioadei de tranziție, nu sunt considerate ca fiind originare din
UE în scopul utilizării lor în cadrul regimurilor preferențiale ale UE;
mărfurile produse în UE înainte de încheierea perioadei de tranziție, în cazul
în care se află în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție și
sunt importate în Uniune după încheierea perioadei de tranziție, nu sunt
considerate ca fiind originare din UE în scopul utilizării lor în cadrul
regimurilor preferențiale ale UE și în conformitate cu principiul
teritorialității;
mărfurile originare din țări cu statut de partener preferențial al UE și
importate în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție, în
conformitate cu preferințele prevăzute de regimurile comerciale preferențiale ale
UE, în cazul în care sunt importate în Uniune din Regatul Unit după
încheierea perioadei de tranziție, nu sunt considerate ca fiind originare din
țara parteneră corespunzătoare. Prin urmare, mărfurile respective nu pot fi
utilizate în scopuri legate de cumul cu țara parteneră respectivă (cumul bilateral)
sau cu alte țări partenere (cumul diagonal) în cadrul regimurilor preferențiale ale
UE.

• Mărfurile originare din UE, exportate după încheierea
perioadei de tranziție din Uniune și care trec prin
Regatul Unit pentru a ajunge într-o țară terță cu
care Uniunea are un regim preferențial pot avea
dreptul la un tratament preferențial în țara terță
parteneră
respectivă,
cu
condiția
respectării
dispozițiilor privind transportul direct/lipsa manipulării
conținute în prevederile referitoare la origine din
regimul preferențial relevant al UE.
• Similar, mărfurile originare dintr-o țara terță parteneră
importate după încheierea perioadei de tranziție din
țara parteneră respectivă și care trec prin Regatul
Unit pentru a ajunge în UE pot avea dreptul la un
tratament preferențial în UE, cu condiția respectării
dispozițiilor privind transportul direct/lipsa manipulării
conținute în prevederile referitoare la origine din
regimurile preferențiale relevante ale UE

Dovezile de origine
• Dovezile de origine eliberate/întocmite în UE pentru mărfuri cu un
conținut provenind din Regatul Unit sau în Regatul Unit înainte de
încheierea perioadei de tranziție trebuie considerate drept o dovadă
de origine valabilă, cu condiția ca exportul mărfurilor care fac
obiectul transportului să fi fost efectuat sau asigurat înainte de
încheierea perioadei de tranziție.
• Valabilitatea este limitată la perioada stabilită în regimurile
comerciale preferențiale relevante ale UE, în scopul utilizării la
importul în țara parteneră în conformitate cu dispozițiile relevante ale
regimurilor preferențiale ale UE (4 luni, 12 luni).
• Țările cu statut de partener preferențial al UE pot contesta astfel de
dovezi de origine și pot solicita verificarea acestora atunci când
însoțesc mărfuri importate după încheierea perioadei de tranziție. În
aceste cazuri, autoritățile vamale din statele membre vor răspunde
cererilor de verificare în funcție de posibilitățile de care dispun
pentru a confirma caracterul originar al mărfurilor sau autenticitatea
dovezilor respective.

• Dovezile de origine eliberate sau întocmite în țările cu
statut de partener preferențial al UE înainte de
încheierea perioadei de tranziție pentru mărfuri cu
conținut provenind din Regatul Unit vor fi considerate
drept o dovadă de origine valabilă în perioada de
valabilitate a acestora în Uniune, cu condiția ca
exportul mărfurilor care fac obiectul transportului
să fi fost efectuat sau asigurat înainte de
încheierea perioadei de tranziție.
• Mărfurile originare din UE care încorporează conținut
provenind din Regatul Unit relevant pentru obținerea
originii și care sunt importate în țările partenere și sunt
însoțite de o dovadă de origine UE valabilă nu pot fi
utilizate în țările cu statut de partener preferențial al
UE în scopuri legate de cumul după încheierea
perioadei de tranziție.

Anumite tipuri de dovezi de origine pot fi
eliberate/întocmite după încheierea perioadei de
tranziție pentru exporturi care au fost efectuate
înainte de sfârșitul perioadei respective:
• Duplicatul certificatului de circulație a mărfurilor
• Certificatele de circulație a mărfurilor emise
retroactiv
• Declarații de origine, atestate de origine și
declarații pe factură retroactive

Exportatori autorizați
• Exportatorii autorizați în scopul întocmirii
declarațiilor pe factură sau a declarațiilor
de origine în conformitate cu dispozițiile
relevante privind originea preferențială a
Uniunii:
– Autorizațiile de „exportator autorizat” acordate
de autoritățile vamale din Regatul Unit
exportatorilor și reexpeditorilor nu mai sunt
valabile în Uniune după încheierea perioadei
de tranziție;

– autorizațiile acordate de autoritățile vamale din statele
membre exportatorilor și reexpeditorilor stabiliți în
Regatul Unit nu mai sunt valabile în Uniune după
încheierea perioadei de tranziție;
– autorizațiile acordate de autoritățile vamale din statele
membre exportatorilor și reexpeditorilor stabiliți în
Uniune care au un număr EORI din Regatul Unit nu
mai sunt valabile în Uniune după încheierea perioadei
de tranziție;
– exportatorii și reexpeditorii autorizați în UE care sunt
stabiliți în Uniune ar trebui să informeze autoritatea
vamală cu privire la modificările referitoare la
îndeplinirea condițiilor în baza cărora au fost
autorizați, ținând cont de faptul că conținutul
provenind din Regatul Unit va fi neoriginar după
încheierea perioadei de tranziție.

Exportatori înregistrați REX
Exportatorii înregistrați (REX) în scopul întocmirii atestatelor de origine sau a
declarațiilor de origine în conformitate cu dispozițiile relevante privind originea
preferențială a Uniunii (de ex. Canada, Japonia, Vietnam, TTPM etc.):
• înregistrările de către autoritățile vamale din Regatul Unit ale exportatorilor și
reexpeditorilor în REX nu mai sunt valabile în Uniune după încheierea perioadei
de tranziție;
• înregistrările de către autoritățile vamale din statele membre ale exportatorilor și
reexpeditorilor stabiliți în Regatul Unit nu mai sunt valabile în Uniune după
încheierea perioadei de tranziție;
• înregistrările de către autoritățile vamale din statele membre ale exportatorilor și
reexpeditorilor stabiliți în Uniune care au un număr EORI din Regatul Unit nu
mai sunt valabile în Uniune după încheierea perioadei de tranziție;
• exportatorii și reexpeditorii înregistrați în UE care sunt stabiliți în Uniune trebuie
să informeze imediat autoritatea vamală cu privire la orice modificare relevantă
a informațiilor pe care le-au furnizat în scopul înregistrării.

• TARIC
• http://taric3.customs.ro:9080/taric/web/main
_RO
• Access2Markets
• https://trade.ec.europa.eu/access-tomarkets/en/content

