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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1063 AL COMISIEI
din 16 mai 2018
de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare
a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de
stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolele 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231
și 253,
întrucât:
(1)

Punerea practică în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 (codul) și a Regulamentului delegat (UE)
2015/2446 al Comisiei (2) a arătat că trebuie aduse unele modificări respectivului regulament delegat pentru ca
acesta să fie mai bine adaptat la nevoile operatorilor economici și ale administrațiilor vamale.

(2)

La articolul 1 punctul 19 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, definiția „exportatorului” ar trebui
modificată în ceea ce privește exportul mărfurilor care nu sunt transportate de o persoană particulară în bagajele
sale personale, pentru a le acorda o flexibilitate mai mare partenerilor de afaceri de a alege persoana care să aibă
dreptul de a acționa ca exportator. Definiția actuală este problematică deoarece stabilește ca „exportator”
o singură persoană, care trebuie să îndeplinească trei cerințe cumulative: să fie stabilită pe teritoriul vamal al
Uniunii, să dețină un contract cu un destinatar dintr-o țară terță și să aibă competența de a stabili dacă mărfurile
vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii. Prin urmare, noua definiție a „exportatorului” ar trebui să
fie mai puțin restrictivă și să limiteze condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi exportator la cerințele esențiale
pentru funcționarea regimului de export: exportatorul trebuie să aibă competența de a stabili dacă mărfurile vor
fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii și, în conformitate cu articolul 170 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 952/2013, exportatorul trebuie să fie stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii. Doar în
cazurile în care partenerii de afaceri nu cad de acord asupra persoanei care să aibă dreptul de a acționa ca
exportator sau persoana nu este stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii, exportatorul este stabilit prin legislația
vamală.

(3)

La articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, persoanele care solicită o dovadă
a statutului vamal de mărfuri unionale, indiferent dacă sunt stabilite sau nu pe teritoriul vamal al Uniunii, ar
trebui să aibă obligația de a se înregistra pentru a obține un număr EORI, astfel încât să poată avea acces la
sistemul privind dovada statutului vamal în cadrul CVU, menționat în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE)
2016/578 a Comisiei (3).

(4)

Autoritățile vamale au nevoie de o derogare permanentă de la obligația de a utiliza tehnici de prelucrare
electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile care intervin rar și pentru care obligația de implementare
a tehnicilor de prelucrare electronică a datelor ar necesita un efort economic disproporționat. Dat fiind că gama

(1) JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343,
29.12.2015, p. 1).
(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și
instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 99, 15.4.2016, p. 6).
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tehnicilor de prelucrare electronică a datelor diferă de la un stat membru la altul, cererile și deciziile în legătură
cu care ar trebui acordată această derogare variază și ele de la un stat membru la altul. Toate statele membre
trebuie să utilizeze tehnici de prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile pentru care există
cerințe comune în materie de date și pentru care au fost implementate sisteme electronice comune. În consecință,
ar trebui prevăzut un nou articol 7a în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, care să permită utilizarea altor
mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor numai pentru cererile și deciziile pentru care cerințele
relevante în materie de date nu sunt stabilite în anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.
(5)

Pentru a se evita ca procesul decizional să fie întârziat în mod nejustificat de către un solicitant care nu
furnizează autorităților vamale informațiile corespunzătoare, în pofida faptului că i s-a dat posibilitatea de a face
acest lucru, articolul 10 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 nu ar trebui să extindă dreptul de a fi
ascultat la solicitanții cărora li s-a cerut să furnizeze informații relevante și nu au făcut acest lucru, urmarea
acestui fapt fiind imposibilitatea autorităților vamale de a le accepta cererea.

(6)

Definiția exportatorului înregistrat de la articolul 37 punctul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar
trebui clarificată astfel încât să se refere și la exportatorii stabiliți într-un stat membru și înregistrați pe lângă
autoritățile vamale din acel stat membru, în scopul exportului de produse originare din Uniune către o țară sau
un teritoriu cu care Uniunea are un acord comercial preferențial, astfel încât să li se permită exportatorilor
respectivi să întocmească declarații de origine pentru a beneficia de respectivul acord comercial preferențial.
Dimpotrivă, definiția nu ar trebui să includă înregistrarea exportatorilor din Uniune în scopul de a înlocui atestate
de origine atunci când mărfurile sunt reexpediate către Turcia, întrucât nu este aplicabilă înlocuirea unui atestat
de origine în UE atunci când mărfurile sunt reexpediate către Turcia.

(7)

Articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevede posibilitatea de utilizare a altor mijloace decât
tehnicile de prelucrare electronică a datelor atunci când se depun cereri pentru a obține statutul de exportator
înregistrat. Această derogare permanentă ar trebui extinsă la toate comunicările și schimburile de informații în
legătură cu cererile și deciziile privind statutul de exportator înregistrat și în legătură cu oricare alte cereri și acte
ulterioare legate de gestionarea deciziilor respective, deoarece sistemul electronic de prelucrare a datelor existent
pentru exportatorii înregistrați, sistemul exportatorilor înregistrați (REX), menționat în anexa la Decizia de punere
în aplicare (UE) 2016/578, nu include în prezent o interfață armonizată pentru comunicările cu operatorii
economici. Derogarea este temporară și nu va mai fi necesară în momentul în care sistemul REX va pune la
dispoziție interfața armonizată respectivă.

(8)

Pentru a asigura conformitatea cu regulile de origine a mărfurilor, autoritățile vamale din statele membre și
autoritățile competente din țările beneficiare care aplică cumulul bilateral sau regional astfel cum se prevede la
articolul 53 și la articolul 55 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să realizeze toate
verificările și controalele în ceea ce privește originea care sunt necesare și nu doar să controleze eliberarea sau
întocmirea atestatelor de origine.

(9)

Pentru a clarifica și mai mult regula pentru determinarea originii în cazul cumulului regional, ar trebui reunite
într-unul singur al doilea și al treilea paragraf de la articolul 55 alineatul (4) și de la articolul 55 alineatul (6) din
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(10)

Pentru a asigura coerența cu termenii utilizați la articolul 166 alineatul (1) literele (b) și (c), la articolul 167
alineatul (1) litera (s), la articolele 168 și 169 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, ar trebui modificată
formularea de la articolul 76 din acel regulament delegat referitoare la derogarea pentru calcularea cuantumului
taxelor la import pentru produsele transformate rezultate din regimul de perfecționare activă.

(11)

Din considerente de claritate, articolul 82 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să facă trimitere la
anexele în care sunt stabilite cerințele comune relevante în materie de date referitoare la angajamentul garantului.

(12)

Pentru a asigura consecvența dispozițiilor privind garanțiile, referirea de la articolul 83 din Regulamentul delegat
(UE) 2015/2446 la statele membre ar trebui înlocuită cu o referire la autoritățile vamale.

(13)

Termenul pentru luarea de decizii privind rambursarea sau remiterea, prevăzut la articolul 97 din Regulamentul
delegat (UE) 2015/2446, ar trebui prelungit dacă nu este posibil pentru autoritatea vamală competentă să
finalizeze o evaluare și să ia o decizie privind rambursarea sau remiterea în termenul respectiv deoarece decizia
care trebuie luată depinde de rezultatul unei cauze care implică aspecte de fapt și de drept identice sau
comparabile pendinte în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 267 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene sau de proceduri administrative specifice în curs care ar putea influența
decizia respectivă. Pentru a se asigura faptul că prelungirea termenului pentru luarea unei decizii nu îl afectează
pe solicitant, prelungirea ar trebui să fie posibilă numai dacă solicitantul nu i se opune și ar trebui să fie clar
limitată la situațiile specifice în cauză.
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(14)

Pentru a asigura un flux fără sincope al schimburilor comerciale cu mărfuri unionale între părți ale teritoriului
vamal al Uniunii căruia i se aplică Directiva 2006/112/CE a Consiliului (1) sau Directiva 2008/118/CE
a Consiliului (2) și între părți ale acelui teritoriu cărora nu li se aplică dispozițiile menționate (teritorii fiscale
speciale), articolele 114 și 134 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să stabilească anumite
simplificări referitoare la formalitățile și controalele vamale aplicabile schimburilor comerciale respective atunci
când au loc în același stat membru.

(15)

În temeiul articolului 115 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, poate fi aprobat un alt spațiu pentru
prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent cu condiția ca mărfurile să fie declarate pentru un regim
vamal sau să fie reexportate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Acea perioadă ar trebui să fie prelungită puțin,
astfel încât un număr mai mare de operatori economici să poată îndeplini această condiție. Aceeași prelungire ar
trebui să se aplice condiției privind aprobarea, pentru depozitarea temporară a mărfurilor, a unui alt loc decât un
spațiu de depozitare temporară.

(16)

Pentru a proteja informațiile despre locul de captură a produselor pescărești atunci când exemplarul tipărit al
jurnalului de pescuit este furnizat autorităților din țări terțe astfel încât acestea să poată certifica faptul că
produsele de pescuit maritim și mărfurile transbordate și transportate cu traversarea țării sau a teritoriului lor nu
au fost manipulate, ar trebui să se permită operatorilor economici să elimine informațiile respective din
exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit în scopul certificării menționate. Pentru a face posibilă repartizarea
produselor de pescuit maritim și a mărfurilor în jurnalul de pescuit corespunzător, în cazurile în care certificarea
nonmanipulării este furnizată într-un alt formular sau document decât exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit,
operatorul economic ar trebui să includă în celălalt formular sau document o trimitere la jurnalul de pescuit
corespunzător.

(17)

Ar trebui extinsă posibilitatea prevăzută la articolul 136 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 de a declara
verbal un mijloc de transport pentru admiterea temporară, pentru a include situațiile specifice menționate la
articolele 214, 215 și 216 din regulamentul delegat respectiv, deoarece formalitățile vamale standard nu sunt de
obicei necesare pentru astfel de mărfuri.

(18)

Calcularea cuantumului taxelor de import în anumite cazuri de perfecționare activă a fost prevăzută de două ori
în același mod la articolul 76 litera (b) și la articolul 168 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.
Ar trebui suprimată această suprapunere prin eliminarea articolului 168 alineatul (2).

(19)

Autorizațiile de destinație finală care permit depozitarea împreună a unor produse diferite care se încadrează în
capitolele 27 și 29 din Nomenclatura combinată („depozitare mixtă”) ar trebui să stabilească suficiente garanții
pentru identificarea ulterioară a diferitelor mărfuri care au fost amestecate și pentru a permite supravegherea lor
de către vamă. O dispoziție similară cu cea existentă în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3)
abrogat ar trebui introdusă în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(20)

Pentru a asigura coerența cu articolul 118 alineatul (4) din cod, articolul 189 din Regulamentul delegat (UE)
2015/2446 ar trebui să permită mărfurilor defecte sau celor care nu respectă clauzele contractuale să fie plasate
sub regimul de tranzit extern în loc să fie scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, oricare dintre aceste două
cazuri având ca rezultat pierderea statutului vamal de mărfuri unionale al mărfurilor respective.

(21)

Pentru a se simplifica utilizarea regimului de export urmat de un regim de tranzit și pentru a se înlătura riscul de
a lua naștere o datorie vamală și o datorie pentru alte taxe care nu sunt acoperite de o garanție, ar trebui să se
prevadă ca mărfurile unionale exportate către o țară terță și care circulă cu traversarea teritoriului vamal al
Uniunii în cadrul unei operațiuni TIR sau al unui regim de tranzit în conformitate cu Convenția ATA/Convenția
de la Istanbul să fie plasate sub regimul de tranzit extern, devenind astfel mărfuri neunionale.

(22)

Pentru a se facilita supravegherea de către autoritățile vamale a mișcărilor mărfurilor menționate la articolul 1 din
Directiva 2008/118/CE a Consiliului, plasate sub regimul de export urmat de regimul de tranzit, ar trebui să se
permită ca mărfurile respective să fie plasate sub regimul de tranzit extern, prin care acestea își pierd statutul
vamal de mărfuri unionale.

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347,
11.12.2006, p. 1).
(2) Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE
(JO L 9, 14.1.2009, p. 12).
(3) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

L 192/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.7.2018

(23)

Pentru a se facilita prelucrarea cererilor de către autoritățile vamale și pentru ca procesul de depunere a cererilor
să devină mai eficient din perspectiva operatorilor economici, ar trebui să li se permită expeditorilor agreați să
depună cereri pentru o autorizație de utilizare a sigiliilor speciale la autoritatea vamală care este competentă
pentru acordarea statutului de expeditor agreat.

(24)

O serie de dispoziții privind admiterea temporară se referă la mijloacele de transport utilizate în scop comercial
sau privat. Sensul acelor termeni ar trebui clarificat în scopul tuturor normelor privind scutirea totală de taxe la
import în contextul admiterii temporare. Definițiile prevăzute la articolul 215 alineatul (4) din Regulamentul
delegat (UE) 2015/2446 ar trebui așadar să fie transformate într-o regulă mai generală la articolul 207 din
regulamentul delegat menționat.

(25)

Ar trebui introdus un alineat nou la articolul 215 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, astfel încât
persoane fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii să poată beneficia de regimul de
admitere temporară astfel încât să poată utiliza în scop privat în Uniune mijloace închiriate de transport rutier
din afara Uniunii. Introducerea acestei posibilități ar rezolva unele probleme cu care se confruntă agențiile de
închirieri de automobile și ar încuraja turismul transfrontalier. Cu toate acestea, întrucât admiterea temporară este
destinată în principal persoanelor stabilite în afara Uniunii, articolul 218 ar trebui să limiteze această utilizare în
scop privat la o perioadă scurtă de timp.

(26)

Utilizarea regimului de admitere temporară în conformitate cu articolele 218, 220, 223, 228 și 231-236 din
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui de asemenea permisă în cazul în care titularul regimului este
stabilit în interiorul teritoriului vamal al Uniunii. Această flexibilitate este necesară deoarece nu există niciun
motiv care să justifice un tratament diferit al persoanelor stabilite în interiorul și în afara teritoriului vamal al
Uniunii în scopul importului temporar al anumitor mărfuri, precum mărfurile care urmează a fi expuse sau
utilizate la un eveniment public.

(27)

Pentru a se asigura că dispozițiile legale sunt puse în aplicare în mod adecvat în sistemele electronice corespun
zătoare, ar trebui modificate anumite dispoziții din anexele A și B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(28)

Prin Decizia 94/800/CE (1), Consiliul a aprobat Acordul privind regulile de origine anexat la actul final semnat la
Marrakesh la 15 aprilie 1994. Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 prevede reguli specifice
pentru stabilirea țării în care anumite mărfuri au fost supuse ultimei lor transformări substanțiale în sensul
articolului 32 din același regulament. Această listă de reguli ar trebui extinsă pentru a include produse
suplimentare cu scopul de a face posibilă o interpretare uniformă a principiului ultimei transformări substanțiale
a acelor produse. De asemenea, pentru a asigura că aceste reguli sunt aplicate în mod adecvat, lista este
actualizată conform celei mai recente versiuni a nomenclaturii mărfurilor stabilite în cadrul Convenției interna
ționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (Sistemul armonizat).

(29)

În urma publicării Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, au fost depistate unele erori de diverse
tipuri, care trebuie rectificate. La articolele 124a, 126a, 129a, 129d, 131, 193, 195 și 197, trimiterea la articolele
din cod care sunt completate trebuie să fie mai exactă. În anexele A și B, anumite elemente de date trebuie mai
bine definite. Pentru a se asigura coerența, modelele din anexele B-03 și B-05 care conțin o eroare în numărul de
referință la elementul „Număr de referință/UCR” ar trebui înlocuite și ar trebui corectată eroarea din referirea la
elementul de date comun „Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M)” din anexa 71-05. Ar trebui corectate, în
anexa 90, unele trimiteri greșite la Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2), la Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93 și la cod.

(30)

Dispozițiile de modificare din prezentul regulament modifică mai multe dispoziții din Regulamentul delegat (UE)
2015/2446 care s-au dovedit dificil de aplicat în practică. Acestea ar trebui să asigure că regulamentul delegat și
codul sunt puse în aplicare ținându-se mai mult seama de realitatea economică și de aceea sunt necesare urgent.
Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării.

(31)

Din considerente de securitate juridică, noua dispoziție privind utilizarea altor mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor în legătură cu cererile și deciziile pentru care nu sunt stabilite cerințele relevante
în materie de date în anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui să se aplice de la 2 octombrie
2017. La acea dată, a fost implementat sistemul privind deciziile vamale, prevăzut în CVU, menționat în anexa la

(1) Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de
competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336,
23.12.1994, p. 1).
(2) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992,
p. 1).
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Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578, și de atunci, în temeiul articolului 2 din Regulamentul delegat (UE)
2016/341 al Comisiei (1), autoritățile vamale nu mai pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de
prelucrare electronică a datelor pentru deciziile și cererile vamale. După data de 2 octombrie 2017, tot au mai
trebuit însă să fie utilizate unele cereri și decizii pe suport de hârtie. Acestea ar trebui să producă efecte
o anumită perioadă de timp și nu este nici în interesul operatorului economic, nici în cel al statului membru ca
valabilitatea lor să fie pusă sub semnul întrebării din cauză că nu au forma corespunzătoare.
(32)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 ar trebui modificat și rectificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/2446
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:
„19. «exportator» înseamnă:
(a) o persoană particulară care transportă mărfurile ce urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, în
cazul în care aceste mărfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare;
(b) în alte cazuri în care nu se aplică litera (a):
(i) o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care are competența de a stabili și a stabilit că
mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv;
(ii) în cazul în care nu se aplică punctul (i), orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este
parte la contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv.”
2. La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:
„(f) solicita înregistrarea și vizarea dovezii statutului vamal de mărfuri unionale.”
3. În titlul I capitolul 2 secțiunea 2, se introduce următorul text:
„Subsecțiunea 0
Mi jl oa c e d e s chi mb d e in f or ma ți i u til iz at e pe ntr u ce re r i ș i de ci z ii p ent r u c a re c er inț e le
r el ev an te î n ma te r i e de da t e n u su nt st a bil ite în a ne xa A
Articolul 7a
Cereri și decizii transmise prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Autoritățile vamale pot permite utilizarea altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în
legătură cu cererile și deciziile pentru care cerințele relevante în materie de date nu sunt stabilite în anexa A și în
legătură cu oricare alte cereri și acte ulterioare aferente gestionării deciziilor respective.”
4. La articolul 10, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) atunci când cererea pentru obținerea unei decizii nu este acceptată în conformitate cu articolul 11 din
prezentul regulament sau cu articolul 12 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2447 al Comisiei (*);
(*) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor
norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”
(1) Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în
cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al
Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).
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5. La articolul 37 punctul 21, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:
„(b) un exportator care este stabilit într-un stat membru și este înregistrat pe lângă autoritățile vamale din statul
membru respectiv în scopul exportului de produse originare din Uniune către o țară sau un teritoriu cu care
Uniunea are un acord comercial preferențial; sau
(c) un reexpeditor de mărfuri care este stabilit într-un stat membru și este înregistrat pe lângă autoritățile vamale
din statul membru respectiv în scopul întocmirii de atestate de origine înlocuitoare în vederea reexpedierii de
produse originare în altă parte din interiorul teritoriului vamal al Uniunii sau, după caz, în Norvegia sau în
Elveția (denumit în continuare «reexpeditor înregistrat»).”
6. Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 40
Mijloace de depunere a unei cereri pentru a deveni exportator înregistrat și de a face schimb de informații
cu exportatori înregistrați
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
Alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate pentru toate comunicările și
schimburile de informații legate de cererile și deciziile privind statutul de exportator înregistrat și de oricare alte
cereri și acte ulterioare aferente gestionării deciziilor respective.”
7. La articolul 53, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolul 108 din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447 se aplică mutatis mutandis exporturilor din Uniune către o țară terță beneficiară în scopul cumulului
bilateral.”
8. Articolul 55 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4)
Cumulul regional între țările beneficiare din același grup regional se aplică numai cu condiția ca
prelucrarea sau transformarea realizată în țara beneficiară în care materialele fac obiectul unei noi transformări
sau încorporări să fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47 alineatul (1) și, în cazul produselor
textile, mai amplă decât operațiunile prevăzute în anexa 22-05.
În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită, țara care urmează să fie declarată
drept țară de origine pe atestatul de origine eliberat sau întocmit în scopul exportului de produse către Uniune
este țara din grupul regional din care este originară cea mai mare cotă din valoarea materialelor utilizate la
fabricarea produsului final.”;
(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
„(6)
Atunci când se acordă, cumulul regional între țări beneficiare din Grupul I sau din Grupul III permite ca
materialele originare dintr-o țară făcând parte dintr-un grup regional să fie considerate drept materiale originare
dintr-o țară din celălalt grup regional atunci când sunt încorporate într-un produs obținut în al doilea grup
regional, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea realizată în țara beneficiară din al doilea grup regional să
fie mai amplă decât operațiunile descrise la articolul 47 alineatul (1) și, în cazul produselor textile, mai amplă și
decât operațiunile prevăzute în anexa 22-05.
În cazul în care condiția prevăzută la primul paragraf nu este îndeplinită, țara care urmează să fie declarată
drept țară de origine pe atestatul de origine în scopul exportului de produse către Uniune este țara participantă
la cumul din care este originară cea mai mare cotă din valoarea materialelor utilizate la fabricarea produsului
final.”;
(c) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:
„(8)
Articolele 41-52 din prezentul regulament și articolele 108-111 din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/2447 se aplică mutatis mutandis exporturilor dintr-o țară beneficiară către altă țară beneficiară în
scopul cumulului regional.”
9. La articolul 76, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) mărfurile ar fi făcut, la momentul acceptării declarației vamale de plasare a mărfurilor sub regimul de perfec
ționare activă, obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, al unei taxe antidumping provizorii sau
definitive, al unei taxe compensatorii, al unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă
din suspendarea concesiilor dacă ar fi fost declarate în vederea punerii în liberă circulație;”.
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10. La articolul 82, se adaugă următorul alineat:
„(5)
Cerințele comune în materie de date referitoare la angajamentul unui garant pentru ca acesta să constituie
o garanție individuală, o garanție izolată sub formă de titluri sau o garanție globală sunt stabilite în anexele 32-01,
32-02, respectiv 32-03.”
11. La articolul 83, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Autoritățile vamale acceptă formele de garanții menționate la alineatul (1), în măsura în care aceste forme de
garanții sunt acceptate în temeiul legislației naționale.”
12. Articolul 97 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 97
Prelungirea termenului pentru luarea unei decizii privind rambursarea sau remiterea
[Articolul 22 alineatul (3) din cod]
(1) Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) primul paragraf din cod sau articolul 116 alineatul (3) al
doilea paragraf litera (b) din cod, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea se suspendă
până în momentul în care statul membru în cauză primește notificarea deciziei Comisiei sau notificarea de către
Comisie privind returnarea dosarului din motivele prevăzute la articolul 98 alineatul (6) din prezentul regulament.
(2) Atunci când se aplică articolul 116 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b) din cod, termenul pentru luarea
deciziei privind rambursarea sau remiterea se suspendă până în momentul în care statul membru în cauză primește
notificarea deciziei Comisiei privind cazul care implică elemente comparabile de fapt și de drept.
(3) Atunci când decizia privind rambursarea sau remiterea poate fi afectată de rezultatul uneia dintre următoarele
proceduri administrative sau acțiuni în justiție în curs, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau
remiterea poate fi prelungit, cu acordul solicitantului, după cum urmează:
(a) dacă o cauză care implică elemente identice sau comparabile de fapt și de drept este pendinte în fața Curții de
Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit pentru o perioadă care se
încheie la nu mai mult de 30 de zile de la data la care se pronunță hotărârea Curții de Justiție;
(b) dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul unei cereri de verificare ulterioară
a dovezii de origine preferențială întocmită în conformitate cu articolele 109, 110 sau 125 din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în conformitate cu acordul preferențial în cauză, termenul pentru luarea
deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu durata verificării, astfel cum se menționează la
articolul 109, 110 sau 125 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 sau în acordul preferențial
în cauză, și în orice caz cu nu mai mult de 15 luni după data la care a fost trimisă cererea; și
(c) dacă decizia privind rambursarea sau remiterea depinde de rezultatul unei proceduri de consultare având scopul
de a asigura, la nivelul Uniunii, clasificarea tarifară corectă și uniformă sau determinarea originii mărfurilor în
discuție, realizată în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/2447, termenul pentru luarea deciziei privind rambursarea sau remiterea poate fi prelungit cu o perioadă
care se încheie după cel târziu 30 de zile de la notificarea de către Comisie a retragerii suspendării luării
deciziilor ITO și IOO, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
menționat.”
13. Articolul 114 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 114
Schimburile comerciale cu teritorii fiscale speciale
[Articolul 1 alineatul (3) din cod]
(1) Statele membre aplică articolele 115-118 din prezentul regulament și articolele 133-152 din cod mărfurilor
care sunt aduse de pe un teritoriu fiscal special sau dintr-o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu este un
teritoriu fiscal special și nu se află în același stat membru, și viceversa.
(2) Atunci când se expediază mărfuri unionale de pe un teritoriu fiscal special către o altă parte a teritoriului
vamal al Uniunii care nu este un teritoriu fiscal special, dar se află în același stat membru, mărfurile sunt prezentate
în vamă imediat după sosirea lor în cealaltă parte a teritoriului vamal al Uniunii. Cu toate acestea, sub rezerva
acordului autorității vamale a statului membru în cauză, mărfurile pot fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în
orice alt loc desemnat sau aprobat de autoritatea vamală respectivă înainte de plecarea lor de pe teritoriul fiscal
special.
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Mărfurile sunt prezentate în vamă de către persoana care aduce mărfurile în cealaltă parte a teritoriului vamal sau
de către persoana în al cărei nume sau pe seama căreia mărfurile sunt aduse în cealaltă parte a teritoriului vamal al
Uniunii.
(3) Atunci când se expediază mărfuri unionale dintr-o parte a teritoriului vamal al Uniunii care nu este teritoriu
fiscal special către un teritoriu fiscal special din același stat membru, mărfurile sunt prezentate în vamă imediat
după sosirea lor pe acel teritoriu fiscal special. Cu toate acestea, sub rezerva acordului autorității vamale a statului
membru în cauză, mărfurile pot fi prezentate la biroul vamal desemnat sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de
autoritatea vamală respectivă înainte de plecarea lor din locul de expediere.
Mărfurile sunt prezentate de către persoana care aduce mărfurile pe teritoriul fiscal special sau de către persoana în
al cărei nume sau pe seama căreia mărfurile sunt aduse pe teritoriul fiscal special.
(4) Mărfurile unionale menționate la alineatele (2) și (3) intră sub incidența dispozițiilor vamale doar în
conformitate cu articolul 134 din prezentul regulament.”
14. Articolul 115 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 115
Aprobarea unui spațiu pentru prezentarea mărfurilor în vamă și depozitarea temporară
[Articolul 139 alineatul (1) și articolul 147 alineatul (1) din cod]
(1) Se poate aproba un alt spațiu pentru prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent, în cazul în care
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117 din prezentul
regulament;
(b) mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate la cel târziu trei zile de la prezentarea lor
sau la cel târziu șase zile de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se menționează la
articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie
examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.
În cazul în care spațiul respectiv este deja autorizat pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară, aprobarea
respectivă nu este necesară.
(2) Se poate aproba un alt loc decât un spațiu de depozitare temporară pentru depozitarea temporară
a mărfurilor în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117;
(b) mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau sunt reexportate la cel târziu trei zile de la prezentarea lor
sau la cel târziu șase zile de la prezentarea lor în cazul unui destinatar agreat astfel cum se menționează la
articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod, cu excepția cazului în care autoritățile vamale cer ca mărfurile să fie
examinate în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din cod.”
15. Articolul 133 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 133
Produsele și mărfurile transbordate și transportate printr-o țară sau un teritoriu care nu face parte din
teritoriul vamal al Uniunii
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]
(1) În cazul în care produsele și mărfurile menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) sunt
transbordate și transportate printr-o țară sau un teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii, se pun la
dispoziție, în scopul de a se face dovada statutului vamal în conformitate cu articolul 129, un exemplar tipărit al
jurnalului de pescuit al navei de pescuit a Uniunii sau al navei-fabrică a Uniunii însoțit de o copie tipărită
a declarației de transbordare, dacă este cazul, pe care se indică, în plus față de informațiile enumerate la
articolul 130 alineatul (1), următoarele informații:
(a) viza autorității vamale din țara sau teritoriul în cauză;
(b) datele de sosire în țara sau pe teritoriul în cauză și de plecare din acestea a produselor și a mărfurilor respective;
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(c) mijlocul de transport folosit pentru reexpedierea către teritoriul vamal al Uniunii;
(d) adresa autorității vamale menționate la litera (a).
În scopul prezentării la autoritatea vamală a unei țări sau a unui teritoriu care nu face parte din teritoriul vamal al
Uniunii, exemplarul tipărit al jurnalului de pescuit menționat la primul paragraf nu trebuie să includă informațiile
despre locul în care au fost capturate produsele de pescuit maritim astfel cum se prevede la articolul 130
alineatul (1) litera (a).
(2) Dacă sunt utilizate alte formulare sau documente decât un exemplar tipărit al jurnalului de pescuit în
scopurile prevăzute la alineatul (1), acele formulare sau documente includ, pe lângă informațiile necesare conform
alineatului (1), o referire la jurnalul de pescuit, care permite identificarea respectivei campanii de pescuit.”
16. Articolul 134 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 134
Declarațiile vamale în schimburile comerciale cu teritorii fiscale speciale
[Articolul 1 alineatul (3) din cod]
(1) Următoarele dispoziții se aplică mutatis mutandis în ceea ce privește schimburile comerciale cu mărfuri
unionale menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod:
(a) capitolele 2, 3 și 4 din titlul V din cod;
(b) capitolele 2 și 3 din titlul VIII din cod;
(c) capitolele 2 și 3 din titlul V din prezentul regulament;
(d) capitolele 2 și 3 din titlul VIII din prezentul regulament.
(2) În contextul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale, menționate la articolul 1 alineatul (3) din cod, care
au loc în interiorul aceluiași stat membru, autoritățile vamale din acel stat membru pot fi de acord să fie utilizat un
document unic pentru declararea expedierii («declarație de expediere») și a introducerii («declarație de introducere»)
mărfurilor expediate către, dinspre sau între teritorii fiscale speciale.
(3) Până la datele la care sunt actualizate sistemele naționale de import menționate în anexa la Decizia de punere
în aplicare (UE) 2016/578, în cadrul schimburilor comerciale cu mărfuri unionale, menționate la articolul 1
alineatul (3) din cod, care au loc în interiorul aceluiași stat membru, autoritatea vamală a acelui stat membru poate
autoriza utilizarea unei facturi sau a unui document de transport în locul declarației de expediere sau de
introducere.”
17. La articolul 136 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) paleți, containere și mijloace de transport, precum și piese de schimb, accesorii și echipamente destinate acelor
paleți, containere și mijloace de transport, astfel cum se prevede la articolele 208-216;”.
18. La articolul 168, alineatul (2) se elimină.
19. În titlul VII capitolul 1 secțiunea 2, se introduce următorul articol 177a:
„Articolul 177a
Depozitarea mixtă a unor produse care fac obiectul supravegherii vamale în cadrul regimului de destinație
finală
[Articolul 211 alineatul (1) din cod]
Autorizația pentru regimul de destinație finală menționată la articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod stabilește
mijloace și metode de identificare și de supraveghere vamală pentru depozitarea mixtă a unor produse care fac
obiectul supravegherii vamale, clasificate la capitolele 27 și 29 din Nomenclatura combinată sau a produselor care
conțin uleiuri brute din petrol și sunt clasificate la codul NC 2709 00.
Dacă produsele menționate la primul paragraf nu sunt clasificate la același cod NC cu opt cifre sau nu prezintă
aceeași calitate comercială și nu posedă aceleași caracteristici tehnice și fizice, depozitarea mixtă poate fi autorizată
doar dacă întreaga cantitate de produse în depozitare mixtă este destinată să facă obiectul unuia dintre tratamentele
menționate în nota complementară 5 la capitolul 27 din Nomenclatura combinată.”
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20. Articolul 189 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 189
Aplicarea regimului de tranzit extern în cazuri specifice
[Articolul 226 alineatul (2) din cod]
(1) În cazul în care mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță care este parte contractantă la Convenția
privind un regim de tranzit comun sau în cazul în care mărfuri unionale sunt exportate și tranzitează una sau mai
multe țări de tranzit comun și se aplică dispozițiile Convenției privind un regim de tranzit comun, mărfurile sunt
plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod în următoarele cazuri:
(a) mărfurile unionale au făcut obiectul formalităților vamale la export în vederea acordării de restituiri la exportul
către țări terțe în cadrul politicii agricole comune;
(b) mărfurile unionale provin din stocuri de intervenție, fac obiectul măsurilor de control în ceea ce privește
folosirea sau destinația lor și au făcut obiectul formalităților vamale la exportul lor către țări terțe în cadrul
politicii agricole comune;
(c) mărfurile unionale sunt eligibile pentru rambursarea sau remiterea unor taxe la import, în conformitate cu
articolul 118 alineatul (1) din cod.
(2) Mărfurile unionale care sunt eligibile pentru rambursarea sau remiterea unor taxe la import în conformitate
cu articolul 118 alineatul (1) din cod pot fi plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 118
alineatul (4) și la articolul 226 alineatul (2) din cod.
(3) Dacă mărfuri unionale sunt exportate către o țară terță și circulă în interiorul teritoriului vamal al Uniunii în
cadrul unei operațiuni TIR sau al unui regim de tranzit în conformitate cu Convenția ATA sau cu Convenția de la
Istanbul, mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226 alineatul (2) din cod.
(4) Dacă sunt exportate mărfuri menționate la articolul 1 din Directiva 2008/118/CE care dețin statutul vamal de
mărfuri unionale, mărfurile respective pot fi plasate sub regimul de tranzit extern menționat la articolul 226
alineatul (2) din cod.”
21. Se introduce următorul articol 197a:
„Articolul 197a
Cereri pentru utilizarea unor sigilii speciale
[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]
Atunci când un expeditor agreat sau un operator economic care depune o cerere pentru obținerea statutului de
expeditor agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod depune o cerere de obținere a unei
autorizații pentru utilizarea sigiliilor speciale, astfel cum se menționează la articolul 233 alineatul (4) litera (c) din
cod, cererea poate fi depusă la autoritatea vamală competentă să ia o decizie în statul membru în care urmează să
înceapă operațiunile de tranzit unional ale expeditorului agreat.”
22. La articolul 207, se adaugă următorul paragraf:
„Atunci când se face referire, în prezenta subsecțiune, la utilizarea în scop comercial a unui mijloc de transport,
aceasta înseamnă utilizarea unui mijloc de transport pentru transportul persoanelor, cu plată, sau utilizarea unui
mijloc de transport pentru transportul industrial sau comercial al mărfurilor, cu plată sau fără plată. Prin utilizarea
în scop privat a unui mijloc de transport se înțelege utilizarea unui mijloc de transport fără un scop comercial.”
23. La articolul 212, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
În cazul în care mijloacele de transport sunt declarate verbal pentru admitere temporară în conformitate cu
articolul 136 alineatul (1) sau printr-un alt act în conformitate cu articolul 139 alineatul (1) coroborat cu
articolul 141 alineatul (1), autorizația pentru admitere temporară se acordă persoanei care deține controlul fizic
asupra mărfurilor la momentul acordării liberului de vamă pentru regimul de admitere temporară, cu excepția
cazului în care persoana respectivă acționează pe seama unei alte persoane. În acest caz, autorizația este acordată
acesteia din urmă.”
24. Articolul 215 se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul alineat:
„(2a)
Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea
totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport rutier pe care le-au închiriat în temeiul
unui contract scris încheiat cu un serviciu profesional de închirieri de automobile și pe care le utilizează în scop
privat.”;
(b) alineatul (4) se elimină.
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25. La articolul 218, se adaugă următorul alineat:
„(4)
În cazul menționat la articolul 215 alineatul (2a), mijlocul de transport rutier este reexportat în termen de
opt zile de la data la care a fost plasat sub regimul de admitere temporară.”
26. La articolul 220, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul unei autorizații pentru utilizarea regimului de admitere temporară și titularul unui regim de admitere
temporară stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază și de scutirea totală de taxele la import pentru bunuri
de primă necesitate pentru navigatori.”
27. La articolul 223, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
28. La articolul 228, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
29. La articolul 231, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
30. La articolul 232, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
31. La articolul 233, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
32. La articolul 234, se adaugă următorul alineat:
„(4)

Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”

33. La articolul 235, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii.”
34. La articolul 236, se adaugă următorul paragraf:
„Solicitantul și titularul regimului pot fi stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii în situațiile menționate la litera (b).”
35. Anexa A se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
36. Anexa B se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
37. Anexa 22-01 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
Articolul 2
Rectificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2015/2446
Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:
1. La articolul 124a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 124a
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui document «T2L» sau «T2LF»
[Articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]”.
2. La articolul 126a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 126a
Dovada statutului vamal de mărfuri unionale prin prezentarea unui manifest al companiei de transport
maritim
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.
3. La articolul 129a, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 129a
Formalitățile îndeplinite la eliberarea unui document «T2L» sau «T2LF», a unei facturi sau a unui document
de transport de către un emitent autorizat
[Articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.
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4. La articolul 129d, titlul articolului se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 129d
Condiții care trebuie îndeplinite pentru acordarea autorizației de întocmire a manifestului companiei de
transport maritim după plecare
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) și articolul 153 alineatul (2) din cod]”.
5. La articolul 131, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 131
Transbordarea
[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]”.
6. La articolul 193, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 193
Autorizațiile pentru statutul de expeditor agreat pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional
[Articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod]”.
7. La articolul 195, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 195
Autorizațiile pentru statutul de destinatar agreat pentru primirea mărfurilor transportate sub regimul de
tranzit unional
[Articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod]”.
8. La articolul 197, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 197
Autorizația pentru utilizarea sigiliilor speciale
[Articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod]”.
9. Anexa A se rectifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.
10. Anexa B se rectifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.
11. Anexa B-03 se rectifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.
12. În anexa B-04, în titlul II, la punctul 9 „Formalități în cursul transportului”, la al doilea paragraf de la rubrica
„Caseta Transbordare (7/1)”, cuvintele „caseta 18” se înlocuiesc cu cuvintele „caseta Identitatea mijlocului de
transport la plecare (7/7) și caseta Naționalitatea mijlocului de transport la plecare (7/8)”.
13. Anexa B-05 se rectifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.
14. În anexa 71-05, în secțiunea A, primul tabel, al șaptelea rând „Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M) produselor
transformate”, în prima coloană „Elemente de date comune”, textul se înlocuiește cu următorul text:
„Codul NC, cantitatea netă, valoarea (M) mărfurilor”.
15. Anexa 90 se modifică în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.
Articolul 3
Intrare în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 1 punctul 3 se aplică de la 2 octombrie 2017.
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2018.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXA I

Anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:
1. În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, descrierea notei [14] se înlocuiește cu următorul text:
„Această informație se furnizează în cazul unei autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă EX/IM fără
utilizarea schimbului standardizat de informații astfel cum se menționează la articolul 176, precum și în cazul unei
autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă IM/EX.”
2. În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, descrierea notei [15] se înlocuiește cu următorul text:
„Această informație se furnizează numai în cazul unei autorizații referitoare la utilizarea regimului de perfecționare
activă IM/EX sau de destinație finală.”
3. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de
date 4/3 („Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este ținută și este accesibilă”), primul paragraf de
sub titlul „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:
„Contabilitatea principală în scopuri vamale, menționată la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, este
contabilitatea care trebuie luată în considerare de autoritățile vamale în calitate de contabilitate principală în scopuri
vamale care permite autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul
autorizației sau al deciziei în cauză. Documentele contabile existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură
ale solicitantului pot fi acceptate în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale dacă facilitează controalele
bazate pe audit.”
4. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, la elementul de
date 5/9 („Categoriile sau mișcările de mărfuri excluse”), paragraful de sub titlul „Toate coloanele relevante ale
tabelului utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:
„Specificați mișcările sau – utilizând primele 6 cifre ale codului din Nomenclatura combinată – mărfurile care sunt
excluse din simplificare.”
5. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Activități și regimuri, la elementul de date 7/2
(„Tipul de regimuri vamale”), paragraful de sub titlul „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:” se înlocuiește
cu următorul text:
„Utilizând codurile relevante ale Uniunii, a se indica dacă autorizația este destinată a fi utilizată pentru regimuri
vamale sau pentru exploatarea spațiilor de depozitare. Dacă este cazul, a se introduce numărul de referință al
autorizației, în situația în care acesta nu poate fi extras din alte informații care figurează în cerere. Dacă autorizația
nu a fost încă acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii.”
6. În titlul IV, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date IV/6, textul
corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu textul următor:
„Simplificări și facilități deja acordate, certificate de securitate și de siguranță eliberate pe baza unor convenții
internaționale, a unui standard internațional al Organizației Internaționale pentru Standardizare sau a unui standard
european al unui organism european de standardizare, sau certificate care conferă un statut echivalent statutului de
AEO emise în țări terțe și recunoscute printr-un acord.”
7. În titlul IV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, titlul elementului de date IV/6 se înlocuiește cu
următorul text:
„IV/6. Simplificări și facilități deja acordate, certificate de securitate și de siguranță eliberate pe baza unor convenții
internaționale, a unui standard internațional al Organizației Internaționale pentru Standardizare sau a unui
standard european al unui organism european de standardizare, sau certificate care conferă un statut
echivalent statutului de AEO emise în țări terțe și recunoscute printr-un acord.”
8. În titlul V, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date V/1, paragraful care urmează
după titlu se înlocuiește cu textul următor:
„A se indica elementele care trebuie adăugate sau deduse din preț în conformitate cu articolele 71 și 72 din cod sau
elementele care fac parte din prețul efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din cod și
cărora li se aplică simplificarea (de exemplu, asistență tehnică pentru produsele importate, redevențe, costuri de
transport etc.), urmate de o trimitere la metoda de calcul utilizată pentru determinarea sumelor respective.”
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9. În titlul VI, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date VI/2, paragraful care urmează
după titlu se înlocuiește cu textul următor:
„A se indica perioada medie, calculată pe baza perioadei precedente de 12 luni, dintre plasarea mărfurilor sub
regimul vamal și descărcarea regimului respectiv sau, dacă este cazul, dintre plasarea mărfurilor în depozitare
temporară și încheierea depozitării temporare. Aceste informații se furnizează numai în cazul în care garanția
globală urmează a fi utilizată pentru a plasa mărfurile sub un regim special sau pentru exploatarea unui spațiu de
depozitare temporară.”
10. În titlul XIII, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date XIII/6, în
coloana „Statut”, referința „[1]” se elimină.
11. În titlul XIV, capitolul 1, în tabelul cerințelor în materie de date, pe rândul referitor la elementul de date XIV/4,
textul corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu textul următor:
„Termenul pentru depunerea declarației suplimentare”.
12. În titlul XIV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XIV/2, textul care urmează
după titlu se înlocuiește cu textul următor:
„Cerere:
Dacă cererea se referă la export sau reexport, a se furniza dovezi că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
articolul 263 alineatul (2) din cod.
Autorizație:
Dacă autorizația se referă la export sau reexport, a se preciza motivele pentru care ar trebui să se aplice o derogare
în conformitate cu articolul 263 alineatul (2) din Cod.”
13. În titlul XIV, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, elementul de date XIV/4 se înlocuiește cu
următorul text:
„XIV/4. Termenul pentru depunerea declarației suplimentare
Autoritatea vamală care ia decizia stabilește, în autorizație, un termen în care titularul autorizației să transmită
biroului vamal de supraveghere detaliile din declarația suplimentară.
Termenul este exprimat în zile.”
14. În titlul XX, capitolul 2, în secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XX/2, textul care urmează
după titlu se înlocuiește cu textul următor:
„Cerere:
A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții globale sau privind exonerarea de
garanție. Dacă autorizația respectivă nu a fost încă acordată, a se indica numărul de înregistrare al cererii.
Autorizație:
A se indica numărul de referință al deciziei privind furnizarea unei garanții globale sau privind exonerarea de
garanție.”
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ANEXA II

Anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:
1. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 1, pe rândul referitor la elementul de date 1/6, textul corespunzător din coloana G3 se elimină.
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2. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 2, rândul referitor la elementul de date 2/2 se înlocuiește cu următorul text:
A A A A A A A A A
XY XY XY XY XY XY XY XY XY”

3. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 2, rândul referitor la elementul de date 2/3 se înlocuiește cu următorul text:
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4. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 3, se adaugă următoarele rânduri:
„3/45 Nr. de
identificare al
persoanei care
furnizează
o garanție

A
Y

A
Y

A
Y

A
Y

3/46

A
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A
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A
Y

A
Y
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persoanei care
plătește taxa
vamală

A
Y

A
Y

A
Y
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Documente
prezentate,
certificate și
autorizații,
referințe
suplimentare

5. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 5, se adaugă următorul rând:
„5/31 Data acceptării

A
A
XY XY
[51] [51]

A
XY
[51]

A
XY
[51]

A
A
A
XY XY
XY
[51] [51] [51]”

6. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/1, textul corespunzător din coloana D3 se elimină.
7. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/19, textul corespunzător din coloana D3 se elimină.
8. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 8, pe rândurile referitoare la elementele de date 8/2 și 8/3, textul corespunzător din coloana H2 se elimină.
30.7.2018

9. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 8, rândul referitor la elementul de date 8/7 „Scoaterea din evidențele contabile” se elimină.
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10. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 2, se adaugă următoarea notă:
„[51]

Acest element de date se utilizează numai în declarațiile suplimentare.”

11. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 1, la elementul de date 1/6 „Numărul articolului de mărfuri”
textul „Coloanele A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2,E1, E2 F1a-F1d, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3-G5, H1-H6 și I1
din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiește cu textul:
„Coloanele A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a-F1d, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1-H6 și I1 din
tabelul cerințelor în materie de date:”.
12. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 2, elementul de date 2/1 „Declarația simplificată/Do
cumente precedente” se modifică după cum urmează:
(a) înainte de titlul „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:”, se inserează următorul text:
„Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențe a mărfurilor declarate în declarația respectivă, în
legătură cu încheierea depozitării temporare.
Aceste detalii includ cantitatea scoasă din evidențele contabile și unitatea de măsură corespunzătoare.”;
(b) titlul „Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:” și textul care urmează după titlul respectiv se
înlocuiesc cu următorul text:
„Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare depuse pentru mărfurile
respective înainte de sosirea acestora pe teritoriul vamal al Uniunii.
În ceea ce privește mărfurile unionale, dacă este cazul și dacă persoana care depune manifestul vamal al
mărfurilor dispune de ea, a se introduce referința declarației vamale prin care mărfurile au fost puse în liberă
circulație.
În cazul în care se furnizează MRN corespunzător declarației sumare de intrare sau declarației vamale de punere
în liberă circulație, iar manifestul vamal al mărfurilor sau dovada statutului vamal de mărfuri unionale nu se
referă la toate articolele de mărfuri înscrise în declarația sumară de intrare, respectiv în declarația vamală, a se
introduce numerele articolelor respective în declarația sumară de intrare sau în declarația vamală, dacă persoana
care depune manifestul electronic dispune de ele.”;
(c) titlul „Coloana G3 din tabelul cerințelor în materie de date:” și textul care urmează după titlul respectiv se
înlocuiesc cu următorul text:
„Coloana G3 din tabelul cerințelor în materie de date:
Fără a aduce atingere articolului 139 alineatul (4) din cod, a se introduce MRN corespunzător declarației
(declarațiilor) sumare de intrare sau, în cazurile menționate la articolul 130 din cod, declarației de depozitare
temporară sau declarației (declarațiilor) vamale care a fost depusă (au fost depuse) pentru aceste mărfuri.
În cazul în care pentru mărfurile respective s-a depus o declarație de depozitare temporară în conformitate cu
articolul 145 alineatul (3) din cod, a se introduce referința respectivei declarații de depozitare temporară.
În cazul în care notificarea prezentării nu se referă la toate articolele de mărfuri din declarația precedentă
menționată, persoana care prezintă mărfurile furnizează numărul (numerele) articolelor relevante atribuite
mărfurilor în declarația precedentă respectivă.”
13. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 2, la elementul de date 2/3 „Documente prezentate,
certificate și autorizații, referințe suplimentare”, înainte de titlul „Coloanele B1-B4, C1, H1-H5 și I1 din tabelul
cerințelor în materie de date:”, se inserează următorul text:
„Coloanele B1 și H1 din tabelul cerințelor în materie de date:
A se introduce detaliile referitoare la scoaterea din evidențele contabile a mărfurilor declarate în declarația
respectivă, în legătură cu licențele și certificatele de import/export.
Aceste detalii trebuie să includă o referire la autoritatea emitentă a licenței sau a certificatului în cauză, perioada de
valabilitate a licenței sau a certificatului în cauză, cuantumul sau cantitatea scoasă din evidențele contabile și
unitatea de măsură respectivă.”
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14. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 3 se adaugă următorul text:
„3/45.

Nr. de identificare al persoanei care furnizează o garanție
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 punctul 18 al persoanei care
furnizează garanția, dacă este altă persoană decât declarantul.

3/46.

Nr. de identificare al persoanei care plătește taxa vamală
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 punctul 18 al persoanei care
plătește taxa vamală, dacă este altă persoană decât declarantul.”

15. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 5 se adaugă următorul text:
„5/31.

Data acceptării
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Introduceți data acceptării declarației simplificate sau data la care mărfurile sunt înscrise în evidențele
declarantului.”

16. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7, la elementul de date 7/1 „Transbordări”, titlul
„Coloana D3 din tabel:” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.
17. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7, la elementul de date 7/19 „Alte incidente în timpul
transportului”, titlul „Coloana D3 din tabel:” și paragraful care urmează după titlul respectiv se elimină.
18. În titlul II, în secțiunea Cerințe în materie de date, la Grupa 8, titlul privind elementul de date 8/7 „Scoaterea din
evidențele contabile” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.
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ANEXA III

Anexa 22-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se modifică după cum urmează:
1. La Note introductive, la punctul 2.1, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:
„«Sistemul armonizat» sau «SA» înseamnă nomenclatura mărfurilor instituită prin Convenția internațională privind
Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Recomandarea din 27 iunie 2014 a Consiliului de Cooperare Vamală (denumit în continuare «SA 2017»).”
2. În tot cuprinsul textului anexei, cuvintele „Cod SA 2012” se înlocuiesc cu cuvintele „Cod SA 2017”.
3. În secțiunea I, capitolul 2, în tabel, se adaugă următorul rând:
„0206

Organe comestibile de animale din spe
ciile bovine, porcine, ovine, caprine, de
cai, de măgari sau de catâri, proaspete,
refrigerate sau congelate.

Originea mărfurilor de la această poziție este țara în care ani
malul a fost îngrășat pentru o perioadă de cel puțin trei luni
înainte de sacrificare sau, în cazul porcinelor, ovinelor și capri
nelor, pentru o perioadă de cel puțin două luni înainte de sa
crificare.”

4. În secțiunea II, înainte de capitolul 14, se inserează următorul text:
„CAPITOLUL 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu
Regulă reziduală de capitol aplicabilă amestecurilor:
1. În scopul acestei reguli reziduale, «amestec» înseamnă operațiunea deliberată și controlată în mod proporțional
care constă în combinarea a două sau mai multe materiale fungibile.
2. Originea unui amestec de produse de la acest capitol este țara de origine a materialelor care reprezintă peste 50 %
din greutatea amestecului. Greutatea materialelor având aceeași origine se ia în considerare în ansamblu.
3. În cazul în care niciunul dintre materialele utilizate nu atinge procentul cerut, originea amestecului este țara în
care a fost realizat amestecul.
Regulă reziduală de capitol:
Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celeilalte (celorlalte) reguli
reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe
baza greutății materialelor.
Cod SA 2017

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

1101

Făină de grâu sau de meslin

CC

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin

CC

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

CC

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de CC
fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006;
germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din car CC
tofi

1106

Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate de la poziția 0713, din sago CC
sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capi
tolul 8

1107

Malț, chiar prăjit

CC

1108

Amidon și fecule; inulină

CTH

1109

Gluten de grâu, chiar uscat

CTH”
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5. În secțiunea IV, capitolul 20, în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 ex 2009, în coloana „Descrierea
mărfurilor”, cuvintele „Suc de struguri Altele” se înlocuiesc cu cuvintele „Suc de struguri”.
6. În secțiunea XI, capitolul 58, în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 5804, textul corespunzător din coloana
„Descrierea mărfurilor” se înlocuiește cu următorul text:
„Tuluri, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate; dantele din una sau mai multe bucăți, benzi sau motive
decorative, altele decât cele de la pozițiile 6002-6006.”
7. În secțiunea XVI, capitolul 84, titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul poziției 8473” și
cele două teze care urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:
„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»
Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare din
cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semicon
ductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi
montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”
8. În secțiunea XVI, capitolul 85 se modifică după cum urmează:
(a) titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul pozițiilor 8535, 8536, 8537, 8541 și 8542” și
cele două teze care urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:
„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»
Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare
din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse
semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și
apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”;
(b) în tabel, după rândul referitor la codul SA 2012 ex 8501, se adaugă următoarele rânduri:
„ex 8523 59

Circuit integrat pentru carduri cu cip cu bo CTH sau asamblarea produselor semiconduc
bină integrată
toare

ex 8525 80

Componentă imagistică cu semiconductoare

CTH sau asamblarea produselor semiconduc
toare”;

(c) în tabel, pe rândul referitor la codul SA 2012 ex 8536, textul corespunzător din coloana „Descrierea mărfurilor”
se înlocuiește cu următorul text:
„Aparatură electrică semiconductoare pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea
circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de
curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000 volți.”;
(d) în tabel, rândul referitor la codul SA 2012 ex 8537 10 se elimină;
(e) în tabel, se adaugă următorul rând:
„ex 8548 90

Module cu conectare inteligentă care includ CTH sau asamblarea produselor semiconduc
un controler de comunicare și un controler toare”.
pentru card inteligent securizat

9. În secțiunea XVIII, capitolul 90 se modifică după cum urmează:
(a) titlul „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul pozițiilor 9026 și 9031” și cele două teze care
urmează după acest titlu se înlocuiesc cu următorul text:
„Definiția «asamblării produselor semiconductoare»
Regula primară «Asamblarea produselor semiconductoare» utilizată în tabelul de mai jos înseamnă o transformare
din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse
semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și
apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată o operațiune minimă.”;
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(b) tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:
„Cod SA 2017

ex 9029

Descrierea mărfurilor

Reguli primare

Componentă semiconductoare sensibilă la CTH, cu excepția materialelor de la pozi
câmpul magnetic, bazată pe elemente rezis ția 9033; sau asamblarea produselor semicon
tive magneto-senzitive, cu sau fără compo ductoare”.
nentă adițională pentru prelucrarea semnalu
lui
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ANEXA IV

Anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:
1. În titlul I, capitolul 1, în secțiunea Note, la nota numărul [10] descrierea notei se înlocuiește cu următorul text:
„Această informație se furnizează numai pentru următoarele cereri:
(a) cereri pentru autorizații de utilizare a regimului de perfecționare activă sau a regimului de destinație finală în
cazul în care solicitantul este stabilit în afara teritoriului vamal al Uniunii, astfel cum se menționează la
articolul 162;
(b) cereri pentru o autorizație de admitere temporară, astfel cum se menționează la articolul 205.”
2. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de
date 4/8 („Locația mărfurilor”), textul care urmează după titlul „Coloanele 7b-7d din tabel:” se înlocuiește cu
următorul text:
„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locației sau al locațiilor unde s-ar putea afla mărfurile
atunci când sunt plasate sub un regim vamal.”
3. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de
date 4/10 [„Biroul (birourile) vamal(e) de plasare”], textul se înlocuiește cu următorul text:
„Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul vamal sau birourile vamale de plasare sugerate, conform definiției de la articolul 1 punctul 17.”
4. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 4 – Date, ore, perioade și locuri, la elementul de
date 4/13 („Biroul vamal de supraveghere”), textul se înlocuiește cu următorul text:
„Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:
A se indica biroul vamal de supraveghere competent, conform definiției de la articolul 1 punctul 36.”
5. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, la elementul de
date 5/1 („Codul mărfurilor”), titlul „Coloanele 7c-7d din tabel:” se înlocuiește cu titlul
„Coloanele 7b-7d din tabel:”.
6. În titlul I, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Identificarea mărfurilor, elementul de date 5/4
(„Valoarea mărfurilor”) se rectifică după cum urmează:
(a) titlul „Coloanele 8a, 8b și 8d din tabel:” se înlocuiește cu titlul „Coloanele 8a-8d din tabel:”;
(b) titlul „Coloana 8c din tabel:” și textul care urmează după titlul respectiv se elimină.
7. În titlul XVI, capitolul 2, secțiunea Cerințe în materie de date, la elementul de date XVI/3 („Garanții suplimentare”),
a patra liniuță se înlocuiește cu textul următor:
„— bananele au fost cântărite în conformitate cu procedura stabilită în anexa 61-03 la Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2015/2447;”.
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ANEXA V

Anexa B la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 se rectifică după cum urmează:
1. În titlul I, capitolul 2, secțiunea 1, în tabel, pe rândul referitor la G4, textul corespunzător din coloana „Temeiul
juridic” se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5 alineatul (17) și articolul 145 din cod”.
2. În titlul I, capitolul 2, secțiunea 1, în tabel, pe rândul referitor la G5, textul corespunzător din coloana „Temeiul
juridic” se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 148 alineatul (5) literele (b) și (c) din cod”.
3. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 5, pe rândul referitor la elementul de date 5/1, în
coloana „Nr. casetei”, referința „S12” se elimină.
4. În titlul I, capitolul 3, secțiunea 1, în tabelul pentru Grupa 7, pe rândul referitor la elementul de date 7/13, textul
corespunzător din coloana „Denumirea E.D.” se înlocuiește cu următorul text:
„Codul tipului de furnizor de containere”.
5. Nu privește versiunea în limba română.
6. Nu privește versiunea în limba română.
7. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/2 „Nr. de identificare al
exportatorului”, cuvintele „Coloanele H1-H4 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu
cuvintele:
„Coloanele H1, H3 și H4 din tabelul cerințelor în materie de date:”.
8. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/17 „Declarantul”, al doilea
paragraf care urmează după titlul „Coloanele H1-H6 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiește cu
următorul text:
„În cazul în care declarantul și importatorul sunt una și aceeași persoană, a se introduce codul relevant definit
pentru E.D. 2/2 Mențiuni speciale.”
9. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 3 – Părți, la elementul de date 3/36 „Nr. de identificare al
părții care trebuie notificată – contract de transport la nivel de casă”, primul paragraf care urmează după titlul
„Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:” se înlocuiește cu următorul text:
„Această informație se prezintă sub forma numărului EORI al părții care trebuie notificată menționat la articolul 1
punctul 18 ori de câte ori acest număr este cunoscut de declarant.”
10. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni, la elementul de
date 5/1 „Data și ora estimate ale sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal al Uniunii”, cuvintele „Coloa
nele G1-G3 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele
„Coloanele G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date:”.
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11. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni, elementul de
date 5/20 „Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii” se înlocuiește cu următorul text:
„5/20.

Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Identificarea în ordine cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara de plecare
inițială până în țara de destinație finală, după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de
expediție, în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție sau în documentul de
transport feroviar/rutier. Este vorba și despre țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor.”

12. Nu privește versiunea în limba română.
13. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 6 – Identificarea mărfurilor, elementele de date 6/16 „Codul
mărfurilor – coduri adiționale TARIC” și 6/17 „Codul mărfurilor – codul (codurile) adițional(e) național(e)” se
înlocuiesc cu următorul text:
„6/16.

Codul mărfurilor – codul (codurile) adițional(e) TARIC
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
A se indica codul (codurile) adițional(e) TARIC care corespund articolului respectiv.

6/17.

Codul mărfurilor – Codul (codurile) adițional(e) național(e)
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
A se indica codul (codurile) adițional(e) național(e) care corespund articolului respectiv.”

14. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), la elementul de date 7/3 „Numărul de referință al trimiterii”, notele se înlocuiesc cu următorul text:
„7/3.

Numărul de referință al trimiterii
Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:
Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul IATA al
zborului sau numărul ieșirii, dacă este cazul.
Pentru transportul maritim și aerian, în situațiile în care operatorul navei sau al avionului transportă
mărfuri în conformitate cu un acord de partajare a navei, de partajare de cod sau cu un alt aranjament
contractual similar cu partenerii, se utilizează numerele de călătorie sau de zbor ale partenerilor.”

15. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), elementul de date 7/7 „Identitatea mijlocului de transport la plecare” se rectifică după cum urmează:
(a) cuvintele „Coloanele B1 și B2 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele „Coloanele B1,
B2 și B3 din tabelul cerințelor în materie de date:”;
(b) primul paragraf care urmează după titlul „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date:” se
înlocuiește cu următorul text:
„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau al numărului european unic de
identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare. Pentru alte moduri
de transport, metoda de identificare trebuie să fie identică cu cea prevăzută pentru coloanele B1, B2 și B3 din
tabelul cerințelor în materie de date.”
16. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), la elementul de date 7/9 „Identitatea mijlocului de transport la sosire”, cuvintele „Coloanele G4 și G5
din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele:
„Coloana G4 din tabelul cerințelor în materie de date:”.
17. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), titlul elementului de date 7/11 „Identificarea dimensiunii și a tipului containerului” se înlocuiește cu
„Dimensiunea și tipul containerului”.
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18. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), la elementul de date 7/14 „Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”, cuvintele
„Coloanele E2, F1a-F1c, F2a, F2b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele:
„Coloanele E2, F1a-F1c, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:”.
19. În titlul II, secțiunea Cerințe în materie de date, Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și
echipamente), la elementul de date 7/15 „Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”, cuvintele
„Coloanele F1a, F1b, F2a, F2b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:” se înlocuiesc cu cuvintele
„Coloanele F1a, F1b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:”.
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ANEXA VI

În anexa B-03 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în capitolul I, modelul de listă de articole se înlocuiește cu
următorul model:
„

”
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ANEXA VII

În anexa B-05 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în titlul I, modelul de listă de articole tranzit/securitate se
înlocuiește cu următorul model:
„

”
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ANEXA VIII

În anexa 90 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, tabelul se modifică după cum urmează:
1. Pe rândul 5, textul din coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regula
mentului (CEE) nr. 2454/93” se înlocuiește cu următorul text:
„Autorizații pentru «declarația simplificată» [articolul 76 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CEE)
nr. 2913/92, articolele 253-253g, 254, 260-262, 269-271, 276-278, 282, 289 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]”.
2. Pe rândul 6, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul codului, al prezentului regulament și al Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2015/2447”, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„și/sau locuri desemnate sau aprobate de autoritățile vamale, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (33)
din cod”.
3. Pe rândul 15, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regulamentului
(CEE) nr. 2454/93”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„[articolele 84-90, articolele 114-123 și articolul 129 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; articolele 496-523
și articolele 536-549 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93]”.
4. Pe rândul 16, în coloana „Dispoziții aplicabile în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 și al Regulamentului
(CEE) nr. 2454/93”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Autorizație pentru perfecționarea activă (sistem cu rambursare) [articolele 84-90 și articolele 114-129 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; articolele 496-523, articolele 536-544 și articolul 550 din Regulamentul (CEE)
nr. 2454/93]”.

