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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea
de maºini agricole noi din producþia internã, finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în
administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã
ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale de patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor financiare ºi al
Compartimentului servicii în agriculturã ºi industria alimentarã nr. 200.727 din 15 octombrie 2002, din care rezultã necesitatea creºterii parcului de maºini agricole pentru executarea în timp optim a lucrãrilor agricole mecanizate, precum ºi
procentul ridicat al dotãrii tehnice cu perioada normalã de funcþionare depãºitã,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de maºini agricole
noi din producþia internã, finanþat din fondul ”Dezvoltarea

agriculturii româneºtiÒ, prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 16 octombrie 2002.
Nr. 477.
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ANEXÃ

PROGRAM
privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de maºini agricole noi din producþia internã,
finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
1. Obiective
Pentru dezvoltarea procesului investiþional în agriculturã ºi creºterea gradului de mecanizare a lucrãrilor agricole, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor acordã producãtorilor agricoli, denumiþi în continuare beneficiari, din
fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit în baza Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei
Domeniilor Statului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, o alocaþie echivalentã cu 55% din preþul de achiziþionare a maºinilor agricole noi, exclusiv tractoare ºi combine, denumite în continuare maºini agricole.
Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestei alocaþii sunt:
a) creºterea gradualã a numãrului de maºini agricole pentru îmbunãtãþirea
înzestrãrii tehnice din agriculturã;
b) crearea de noi locuri de muncã ºi atragerea tinerilor pentru
îmbrãþiºarea meseriei de mecanizator agricol;
c) îmbunãtãþirea indicilor calitativi ºi cantitativi ai producþiei vegetale ºi
zootehnice;
d) capitalizarea ºi facilitarea accesului la credite al producãtorilor agricoli.
2. Surse
a) Sursa este fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
b) Pentru anul 2002 se prevede suma de 150 miliarde lei, necesarã acoperirii alocaþiei de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru achiziþionarea de maºini
agricole, sumã ce devine operantã în funcþie de alimentarea contului fondului
”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ.
c) În scopul alimentãrii fondului ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ Direcþia
generalã de patrimoniu public ºi de gestiunea mijloacelor financiare ºi Agenþia
Domeniilor Statului din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
împreunã cu direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, denumite în continuare D.G.A.I.A.,
precum ºi alþi factori implicaþi vor lua mãsuri de intensificare ºi urmãrire a
acþiunilor de încasare a redevenþelor restante ºi curente, a sumelor din privatizare, precum ºi din alte resurse avute în vedere.
3. Beneficiari
Beneficiarii programului sunt producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, definiþi astfel:
a) proprietarii de terenuri agricole ºi/sau de animale;
b) societãþile agricole cu personalitate juridicã sau asociaþiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de
asociere în agriculturã;
c) societãþile comerciale cu profil agricol;
d) arendaºii care au încheiat contracte de arendare în condiþiile prevãzute
de Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
e) institutele ºi/sau staþiunile de cercetare-dezvoltare ºi învãþãmânt cu profil agricol;
f) concesionarii de terenuri agricole.
4. Condiþii de eligibilitate
A. Ocupaþia: cultivarea pãmântului ºi/sau creºterea animalelor
B. Asigurarea avansului de 45% din preþul maºinilor agricole
C. Pentru ca obiectivele cuprinse în program sã fie aduse la îndeplinire,
la analizarea cererilor pentru acordarea alocaþiei de 55% de cãtre D.G.A.I.A.
se au în vedere urmãtoarele elemente:
1. solicitanþii prezintã, dupã caz, planul de afaceri pentru anul în curs;
2. solicitanþii care datoreazã plata redevenþei cãtre Agenþia Domeniilor
Statului prezintã avizul reprezentantului Agenþiei Domeniilor Statului din teritoriu, din care sã rezulte cã au achitat redevenþele restante ºi sunt cu plata la
zi pentru anul 2002;
3. producãtorii de maºini agricole sau dealerii autorizaþi ai acestora,
denumiþi în continuare furnizori, vor declara pe propria rãspundere, printr-o
anexã la factura pro forma, cã în contractele de livrare vor stipula urmãtoarele:
a) îndeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãþii
produselor;
b) menþin constante preþurile maºinilor agricole pe durata de aplicare a
ordinului;
c) acordã garanþie pe o perioadã de 18 luni de la data livrãrii maºinilor
agricole ºi asigurã piesele de schimb necesare pe o perioadã de cel puþin
8 ani.

4. Nu se aprobã cererile de acordare a alocaþiei bugetare dacã:
Ñ redevenþa nu este plãtitã la zi;
Ñ societãþile comerciale sunt în curs de privatizare ori în lichidare judiciarã sau administrativã.
5. Destinaþia alocaþiei
a) Alocaþia de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv T.V.A.) se acordã
pentru procurarea de utilaje noi din grupa 2, subgrupa 2.21 ”maºini, utilaje ºi
instalaþii pentru agriculturãÒ, aºa cum sunt definite în Catalogul privind clasificarea ºi duratele normale de funcþionare a mijloacelor fixe, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 964/1998, dupã cum urmeazã:
Ñ clasa 2.21.1 ”maºini ºi utilaje pentru lucrarea soluluiÒ, exclusiv utilaje ºi
instalaþii pentru irigaþii, tractoare agricole care au fãcut obiectul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 360/2002 pentru aprobarea
Programului privind sprijinirea producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de
tractoare noi din producþia Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A.
Braºov, finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, ºi maºini pentru
recoltat ºi treierat;
Ñ clasa 2.21.2 ”maºini, instalaþii ºi utilaje pentru zootehnieÒ;
Ñ clasa 2.21.3 ”maºini, instalaþii ºi utilaje pentru legumiculturã, viticulturã
ºi pomiculturãÒ.
b) Înstrãinarea maºinilor agricole înainte de expirarea perioadei de 3 ani
este interzisã ºi atrage restituirea alocaþiei acordate, actualizatã cu rata
inflaþiei, de cãtre beneficiarul alocaþiei, inclusiv plata de penalitãþi la bugetul
de stat, potrivit legii.
c) Sumele recuperate din restituirea alocaþiei, conform prevederilor lit. b),
se vor vira în fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ.
6. Acordarea alocaþiei din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
Maºinile agricole achiziþionate în baza prezentului program se achitã în
proporþie de 45% la încheierea contractelor de vânzare-cumpãrare cu furnizorii, iar restul de 55%, în funcþie de alimentarea contului fondului ”Dezvoltarea
agriculturii româneºtiÒ.
Alocaþia de 55% din preþul de achiziþionare a maºinilor agricole (inclusiv
T.V.A.) se acordã de cãtre Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin
D.G.A.I.A., în urma analizei ºi aprobãrii cererilor beneficiarilor programului.
În acest scop solicitanþii se adreseazã D.G.A.I.A. în a cãrei razã se aflã
terenul agricol ºi/sau efectivele de animale, unde vor depune o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul program, însoþitã de actele doveditoare privind încadrarea în categoriile
prevãzute la pct. 3 ºi îndeplinirea condiþiilor menþionate la pct. 4.
D.G.A.I.A. înregistreazã cererile, le analizeazã ºi, în termen de 7 zile
lucrãtoare, comunicã în scris solicitantului avizul cererii.
Beneficiarii se adreseazã furnizorilor, prezentând avizul D.G.A.I.A. în vederea achiziþionãrii maºinilor agricole conform prezentului program.
În continuare beneficiarii prezintã D.G.A.I.A. urmãtoarele documente:
Ñ factura pro forma de la furnizor ºi declaraþia pe propria rãspundere a
acestuia;
Ñ documentul de platã care atestã plata avansului de 45% din preþul de
achiziþie al maºinilor agricole (inclusiv T.V.A.).
Dupã verificarea documentaþiei depuse de solicitant D.G.A.I.A. aprobã
valoarea alocaþiei cuvenite în baza prezentului program.
Beneficiarii ºi furnizorii au obligaþia de a comunica la D.G.A.I.A., în termen
de 3 zile lucrãtoare de la data achiziþionãrii/livrãrii maºinilor agricole, copii de
pe factura fiscalã ºi de pe procesul-verbal de recepþie.
7. Finanþarea D.G.A.I.A. din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ
1. În scopul plãþii alocaþiei cuvenite beneficiarilor prezentului program,
D.G.A.I.A. utilizeazã conturile speciale, denumite ”Dezvoltarea agriculturii
româneºtiÒ, deschise la trezoreriile locale.
2. Pentru efectuarea plãþilor aprobate conform pct. 6, D.G.A.I.A. procedeazã astfel:
a) dupã aprobarea alocaþiei transmit zilnic Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului
alocaþiilor aprobate, conform modelului din anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul program;
b) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, pe baza solicitãrilor
decadale ale D.G.A.I.A., corespunzãtor maºinilor agricole livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizori ºi proceselor-verbale de recepþie, alimenteazã
conturile deschise potrivit prevederilor pct. 7.1 din contul fondului ”Dezvoltarea
agriculturii româneºtiÒ;
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c) la primirea sumelor în conturile speciale ”Dezvoltarea agriculturii
româneºtiÒ D.G.A.I.A. efectueazã plãþi în contul furnizorilor pentru maºinile
agricole livrate.
8. Dispoziþii finale
a) D.G.A.I.A. þin evidenþa beneficiarilor ºi a maºinilor agricole achiziþionate
într-un registru special, având ca structurã modelul din anexa nr. 3 care face
parte integrantã din prezentul program.
b) Directorul general al D.G.A.I.A. numeºte, prin decizie, persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocaþiei, a existenþei maºinilor agricole achiziþionate ºi a modului de folosire a acestora, precum ºi cu
evidenþa beneficiarilor ºi transmite la Direcþia generalã de patrimoniu public ºi
de gestiunea mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, în termen de 30 de zile de la aprobarea programului,
copii de pe deciziile de numire.

c) D.G.A.I.A. au obligaþia sã verifice existenþa maºinilor agricole
achiziþionate ºi sã transmitã lunar Direcþiei generale de patrimoniu public ºi
de gestiunea mijloacelor financiare structura pe tipuri a maºinilor agricole contractate ºi livrate, conform situaþiei întocmite potrivit modelului din anexa nr. 4
care face parte integrantã din prezentul program.
d) D.G.A.I.A. iau toate mãsurile ce se impun pentru respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanþelor publice, al ministrului afacerilor externe ºi al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 1.878/A/11.000/286/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, maºini ºi utilaje agricole,
precum ºi de instalaþii de irigat, achiziþionate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 97/2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.
ANEXA Nr. 1
la program

Nr. de înregistrare É.................É din É..................................É
CERERE

pentru acordarea alocaþiei de 55% din preþul de achiziþionare (inclusiv T.V.A.) al maºinilor agricole noi din producþia internã,
finanþat din fondul ”Dezvoltarea agriculturii româneºtiÒ, constituit conform Legii nr. 268/2001, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare
1. Persoane fizice
Domnul/doamna É.....................................É, domiciliat/domiciliatã în É...........................É, str. É...........................É nr. É...., bl. .........., sc. .É, ap. .É,
judeþul/sectorul ÉÉ, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ......É nr. É......., emis/emisã de É.......................................É, cod numeric personal É............................É .
2. Persoane juridice
Agentul economic É.........................................É, cu sediul în localitatea É.................................É, str. É.........................É nr. É...............É, judeþul/sectorul É.....É, înregistrat la Oficiul registrului comerþului sub nr. É...........................É, cod fiscal .....ÉÉ, reprezentat legal prin domnul/doamna
É.........................................................É, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria É........... nr. ....................É, emis/emisã de É.........................É,
cod numeric personal É........................É,
3. cultiv/cresc É.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................É..............................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................ÉÉÉÉ .
(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 ºi 4 din program.)
În baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achiziþiona maºini agricole, beneficiind de alocaþia de 55% din preþul de achiziþie
(inclusiv T.V.A.) conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 477/2002, dupã cum urmeazã:
ÉÉ........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................ .
Mã angajez sã respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 477/2002 ºi, în mod special, cã nu voi înstrãina
maºinile agricole timp de 3 ani de la achiziþionare.
Mã oblig sã depun la D.G.A.I.A. copii de pe factura fiscalã ºi de pe procesul-verbal de recepþie, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data
achiziþionãrii maºinilor agricole.
Data ÉÉÉ
É..............................................É
[Numele ºi prenumele (în clar)]

Semnãtura É.......................................................
ANEXA Nr. 2
la program
TABEL CENTRALIZATOR

privind necesarul de fonduri pentru acoperirea alocaþiilor aprobate în baza Ordinului ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 477/2002, în ziua de É.......................É
Maºini agricole
Nr.
crt.

Beneficiar

1.
É
TOTAL:
TOTAL CUMULAT:

Furnizor

Denumirea
ºi tipul

Bucãþi

Valoarea aprobatã
conform facturii
pro forma
(milioane lei)

Valoarea
alocaþiei
de 55%
(milioane lei)
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ANEXA Nr. 3
la program
REGISTRU

cuprinzând beneficiarii Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 477/2002,
maºinile agricole achiziþionate, suprafaþa cultivatã ºi efectivele de animale deþinute
Nr.
crt.

Beneficiarul
alocaþiei
de 55%

0

1

Maºini agricole
achiziþionate
Denumirea
ºi tipul
2

Bucãþi

Suprafaþa
cultivatã
(ha)

Efectivul
de animale
(capete)

3

4

5

Observaþii

6

ANEXA Nr. 4
la program
SITUAÞIA

privind maºinile agricole achiziþionate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 477/2002

Nr.
crt.

Denumirea
ºi tipul

0

1.
2.
3.
É

1

Maºini
agricole
aprobate
(bucãþi)

Valoarea
aprobatã
conform
facturii
pro forma
(milioane lei)

Valoare
(milioane lei)

Bucãþi

Maºini
agricole
livrate la zi
(bucãþi)

2

3

4

5

6

X

X

Maºini agricole plãtite
(45%)

É
TOTAL:

X

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor de organizare, funcþionare ºi control vamal al activitãþii
de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free
În baza prevederilor art. 12 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free ºi ale art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele de organizare, funcþionare
ºi control vamal al activitãþii de comercializare a mãrfurilor
în regim duty-free, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, unitãþile sale subor-

donate, precum ºi Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul Ministerului Finanþelor Publice vor lua mãsuri
pentru aducerea la îndeplinire a dispoziþiilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 octombrie 2002.
Nr. 1.397.
ANEXÃ

NORME
de organizare, funcþionare ºi control vamal al activitãþii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free
1. În înþelesul prezentelor norme, noþiunile de mai jos se definesc astfel:

se vând mãrfuri cu amãnuntul, în valutã, provenite din import ºi/sau din pro-

a) magazine duty-free Ñ depozite autorizate de Ministerul Finanþelor

ducþia internã, persoanelor care cãlãtoresc înspre o destinaþie internaþionalã;

Publice, amplasate numai pe partea dreaptã a sensului de ieºire din þarã, în

b) magazine duty-free diplomatice Ñ depozite autorizate de Ministerul

punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre ºi navale, în care

Finanþelor Publice, în care se vând mãrfuri cu amãnuntul, în valutã, provenite
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din import ºi/sau din producþia internã, în exclusivitate reprezentanþelor diplomatice ºi personalului acestora.
Necesitatea ºi amplasarea acestor magazine se avizeazã de Ministerul
Afacerilor Externe;
c) mãrfuri în regim duty-free Ñ mãrfuri vândute în magazine duty-free
sau/ºi duty-free diplomatice, mãrfuri vândute la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de pasageri, precum ºi mãrfuri distribuite gratuit
pasagerilor ºi membrilor echipajelor acestor aeronave;
d) operatori Ñ personalul care lucreazã efectiv în magazinele duty-free ºi
duty-free diplomatice, cel care aprovizioneazã aceste magazine, precum ºi
personalul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de pasageri ºi
care are în atribuþii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuitã a
mãrfurilor la bordul acestor aeronave;
e) cumpãrãtori Ñ persoanele care cãlãtoresc înspre o destinaþie
internaþionalã, precum ºi pasagerii ºi membrii echipajelor aeronavelor care
efectueazã curse în trafic extern de pasageri. În cazul magazinelor duty-free
diplomatice noþiunea de cumpãrãtor se referã la reprezentanþele diplomatice
ºi personalul acestora;
f) aparate de marcat electronice fiscale Ñ casele de marcat, precum ºi alte
sisteme ce includ dispozitive cu funcþii de case de marcat, care înglobeazã
constructiv un modul fiscal prin intermediul cãruia controleazã memoria fiscalã,
dispozitivul dublu de imprimare ºi afiºajul client;
g) birou vamal de control ºi vãmuire Ñ autoritate vamalã în a cãrei competenþã se aflã supravegherea magazinelor duty-free ºi duty-free diplomatice,
precum ºi a depozitelor din aeroporturile internaþionale;
h) cantitãþile destinate uzului personal Ñ cantitãþile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru
cadouri, fãrã a fi utilizate în scopul vânzãrii;
i) autorizaþie Ñ documentul eliberat de Ministerul Finanþelor Publice, prin
care se conferã dreptul de înfiinþare a unui magazin duty-free sau duty-free
diplomatic, de vânzare a unor mãrfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor
care efectueazã curse în trafic extern de pasageri ºi de distribuire gratuitã a
unor mãrfuri pasagerilor ºi membrilor echipajelor acestor aeronave;
j) autorizat Ñ persoanã juridicã constituitã potrivit legii, titularã a autorizaþiei de funcþionare în regim duty-free ºi/sau duty-free diplomatic, iar în
cazul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de pasageri, persoana juridicã românã care deþine contract de societate cu Societatea
Comercialã ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ
S.A. sau contract de aprovizionare a aeronavelor încheiat cu companii aeriene
autorizate sã desfãºoare curse în trafic extern de pasageri;
k) aeronave care efectueazã curse în trafic extern de pasageri Ñ mijloace de
transport aerian, indiferent de þara de înmatriculare sau de naþionalitate, utilizate în trafic internaþional pentru transportul de persoane.
2. Amplasarea ºi amenajarea exterioarã a magazinelor duty-free nu trebuie sã permitã accesul în incintã al persoanelor care nu cãlãtoresc înspre o
destinaþie internaþionalã. Amplasarea ºi amenajarea exterioarã a magazinelor
duty-free nu trebuie sã permitã introducerea sau scoaterea de mãrfuri din
incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de organele vamale.
3. Planurile ºi schiþele de amplasare a construcþiilor existente sau care
se vor înfiinþa, destinate magazinelor duty-free ºi duty-free diplomatice, vor fi
avizate de birourile vamale în a cãror razã de competenþã urmeazã sã
funcþioneze magazinele. Aceste documente vor sta la baza eliberãrii autorizaþiei de funcþionare.
4. Dacã necesitãþile de funcþionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaþii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaºi clãdire sau în
imediata ei apropiere, care se aflã în aceeaºi zonã de supraveghere vamalã,
calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantã a perimetrului magazinelor.
5. Ministrul finanþelor publice, la propunerea Direcþiei Generale a Vãmilor,
cu avizul Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã, autorizeazã persoanele juridice care au dreptul sã comercializeze mãrfuri în regim duty-free,
numãrul de magazine duty-free, precum ºi locul de amplasare a acestora în
punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Dispoziþiile alin. 1 se aplicã ºi magazinelor duty-free diplomatice, cu avizul
Ministerului Afacerilor Externe.
Ministrul finanþelor publice, la propunerea Direcþiei Generale a Vãmilor, cu
avizul Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã, autorizeazã persoanele
juridice care comercializeazã mãrfuri cu amãnuntul, în valutã, în regim
duty-free, la bordul aeronavelor care efectueazã curse în traficul extern de
pasageri.
6. Pentru obþinerea autorizaþiei de funcþionare persoana juridicã solicitantã
va depune la Direcþia Generalã a Vãmilor o cerere de autorizare care trebuie
sã conþinã urmãtoarele elemente:
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Ñ denumirea persoanei juridice, forma ºi sediul acesteia;
Ñ codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
Ñ denumirea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat în
care este sau se amplaseazã magazinul pentru care se solicitã eliberarea
autorizaþiei;
Ñ datele personale ale celor care reprezintã persoana juridicã, respectiv:
numele, prenumele, data ºi locul naºterii, domiciliul actual, funcþia deþinutã;
Ñ conturile bancare, bãncile la care are deschise conturi, în valutã ºi în
lei, valoarea capitalului social.
Cererea va fi semnatã de persoanele care angajeazã legal persoana juridicã solicitantã.
Cererea va fi însoþitã de urmãtoarele documente, în copie sau în original,
dupã caz:
Ñ actele constitutive ale persoanei juridice (în copie);
Ñ cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezintã persoana juridicã (în
original);
Ñ date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaþiei,
respectiv: amplasarea, suprafaþa, reprezentarea graficã;
Ñ documente prin care se face dovada dotãrii cu aparate de marcat
electronice fiscale, precum ºi numãrul avizului de utilizare/distribuire eliberat
de Comisia de avizare a distribuþiei ºi utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale (în copie);
Ñ acordul pentru desfãºurarea activitãþii de comercializare dat de
deþinãtorul legal al spaþiului în care se va desfãºura activitatea (în copie);
Ñ contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasatã construcþia
sau a clãdirii ce va fi utilizatã cu scop comercial (în copie);
Ñ autorizaþia de construire eliberatã de autoritatea competentã (în copie);
Ñ avizul biroului vamal, în original, pe planurile ºi pe schiþele de amplasare a construcþiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free,
precum ºi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiþiilor legale
de organizare, funcþionare ºi supraveghere vamalã a magazinului duty-free;
Ñ avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile
internaþionale, pentru mãrfurile destinate comercializãrii în regim duty-free la
bordul aeronavelor care efectueazã curse în traficul extern de pasageri.
Demararea construcþiilor aferente clãdirilor destinate magazinelor duty-free
pentru care se solicitã autorizarea este permisã numai dupã obþinerea autorizaþiilor de funcþionare pentru aceste magazine.
Pentru obþinerea autorizaþiei de comercializare a mãrfurilor în regim
duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi însoþitã de urmãtoarele
documente:
Ñ actele constitutive ale persoanei juridice solicitante (în copie);
Ñ avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiþiilor legale de
organizare, funcþionare ºi supraveghere vamalã a depozitului pentru mãrfurile
care vor fi destinate comercializãrii în regim duty-free la bordul aeronavelor
care efectueazã curse în trafic extern de pasageri;
Ñ contractul de societate cu Societatea Comercialã ”Compania Naþionalã
de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A. sau contractul de aprovizionare a aeronavelor încheiat cu companiile aeriene autorizate sã
desfãºoare curse în trafic extern de pasageri (în copie);
Ñ cazierul judiciar al persoanei fizice care reprezintã persoana juridicã (în
original).
Autorizaþia se întocmeºte în douã exemplare de Direcþia Generalã a
Vãmilor. Avizul Direcþiei Generale a Vãmilor, cele douã exemplare ale autorizaþiei, original ºi copie, se transmit împreunã cu întreaga documentaþie
Direcþiei generale de politicã ºi legislaþie fiscalã.
Autorizaþia aprobatã de conducerea Ministerului Finanþelor Publice se elibereazã de cãtre Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã persoanei
juridice solicitante numai dupã plata taxei de autorizare de 10.000 dolari
S.U.A., certificatã prin prezentarea ordinului de platã ºi a extrasului de cont
(în copie).
Al doilea exemplar al autorizaþiei de funcþionare împreunã cu documentaþia ce a stat la baza eliberãrii acesteia se arhiveazã la Direcþia generalã
de politicã ºi legislaþie fiscalã.
Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã va informa în scris Direcþia
Generalã a Vãmilor asupra deciziei luate de conducerea Ministerului Finanþelor
Publice pentru fiecare solicitare.
Cererile ºi autorizaþiile emise se vor înscrie în registre de evidenþã
speciale ale Direcþiei Generale a Vãmilor ºi Direcþiei generale de politicã ºi
legislaþie fiscalã.
7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mãrfuri care
provin direct din strãinãtate, din zonele libere sau din þarã, atunci când se
aflã în regim vamal de antrepozitare.
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În vederea introducerii mãrfurilor în magazinele duty-free persoanele juridice autorizate sã comercializeze mãrfuri în regim duty-free urmeazã sã solicite birourilor vamale acordarea regimului de antrepozit vamal.
Introducerea mãrfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamalã.
Pe timpul antrepozitãrii mãrfurile sunt scutite de la garantarea datoriei
vamale.
Transferul mãrfurilor de la un magazin duty-free la un alt magazin dutyfree aparþinând aceluiaºi agent economic este permis numai cu avizul prealabil al Direcþiei Generale a Vãmilor ºi cu acordul biroului vamal. Nu este
permis transferul mãrfurilor de la un magazin duty-free aparþinând unui agent
economic la un magazin duty-free aparþinând altui agent economic.
Avizul Direcþiei Generale a Vãmilor menþionat mai sus nu este necesar
în situaþia în care mãrfurile provenind direct din strãinãtate, din zonele libere
sau din antrepozite (altele decât magazinele duty-free) sunt dirijate direct cãtre
magazinele duty-free, caz în care acestea circulã sub regimul vamal de
tranzit.
În vederea exercitãrii optime a supravegherii vamale pentru operaþiunile
de transfer birourile vamale în a cãror razã de competenþã funcþioneazã
magazine duty-free vor organiza un registru special de evidenþã, potrivit
anexei nr. 3.
Transportul mãrfurilor din strãinãtate, din zonele libere sau din antrepozite, altele decât magazinele duty-free, cãtre magazinele duty-free se face sub
supraveghere vamalã. Pe timpul transportului pe teritoriul României mãrfurile
sunt supuse regimului vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import
aferente fiecãrui transport.
Deblocarea garanþiei se va face de cãtre biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmãrii transmise de biroul vamal de
destinaþie, prin procedurã informaticã sau prin fax.
8. Prin magazinele duty-free pot fi vândute numai mãrfurile prevãzute în
anexa nr. 1.
9. Mãrfurile admise la vânzare prin magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantitãþi destinate uzului personal.
10. Mãrfurile pot fi comercializate numai în ambalaje ºi în cantitãþi uzuale
pentru comerþul cu amãnuntul.
11. Toate mãrfurile aprovizionate în scopul vânzãrii prin magazinele dutyfree vor fi însoþite de documente legale, datate, semnate de cei în drept ºi
ºtampilate, din care sã rezulte cu claritate:
Ñ furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numãrul de înmatriculare la registrul comerþului);
Ñ data livrãrii;
Ñ mijlocul de transport utilizat, precum ºi numele ºi prenumele delegatului sau ºoferului ºi documentul de identitate al acestuia;
Ñ denumirea mãrfii;
Ñ cantitatea;
Ñ unitatea de mãsurã;
Ñ preþul de achiziþie.
Toate mãrfurile vor fi comercializate în cadrul termenelor de valabilitate
prescrise de furnizor.
12. Preþurile de vânzare ale produselor vor fi exprimate în dolari S.U.A.
ºi/sau în euro ºi vor fi afiºate la vedere. Orice modificãri ulterioare ale preþurilor de vânzare vor fi evidenþiate pe documentele prin care acestea au fost
stabilite, cu precizarea datei la care s-au fãcut modificãrile.
13. Justificarea vânzãrilor de mãrfuri prin magazinele duty-free se face
prin bonuri fiscale sau prin facturi.
Bonurile fiscale vor conþine urmãtoarele date:
Ñ denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia ºi codul fiscal;
Ñ numãrul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescãtoare);
Ñ identitatea cumpãrãtorului: numele ºi prenumele, felul ºi numãrul documentului de trecere a frontierei de stat;
Ñ numãrul cursei, în cazul transportului aerian;
Ñ felul bunului vândut;
Ñ unitatea de mãsurã;
Ñ cantitatea;
Ñ valoarea unitarã ºi totalã;
Ñ data vânzãrii.
Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinþã îndelungatã, cum ar fi:
aparaturã foto, aparaturã electronicã, aparaturã electrocasnicã etc. Pe lângã
informaþiile conþinute în bonurile fiscale facturile vor evidenþia în plus marca,
tipul, seriile produselor vândute, precum ºi alte elemente cerute de reglementãrile în vigoare.
14. Toate documentele care atestã aprovizionarea, vânzarea sau distrugerea mãrfurilor se vor pãstra timp de 5 ani la dispoziþia birourilor vamale.

Un centralizator al acestora se va prezenta autoritãþii vamale lunar, în primele 10 zile ale lunii urmãtoare.
15. Bonurile fiscale ºi facturile vor avea imprimat textul ”DUTY-FREE
EXPORTÒ.
Toate mãrfurile destinate vânzãrii prin magazinele duty-free trebuie sã
aibã aplicatã pe ele sau pe ambalaj o etichetã autocolantã cu urmãtorul text:
”DUTY-FREE EXPORTÒ.
Eticheta se va realiza conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
Eticheta va fi aplicatã în aºa fel încât sã fie vizibilã ºi sã nu restrângã
informaþiile despre produsul oferit spre comercializare.
16. Mãrfurile din producþia internã pot fi introduse în magazinele duty-free
numai pe baza documentelor de provenienþã a acestora de la furnizorul
intern.
O copie de pe aceste documente va fi transmisã birourilor vamale în a
cãror razã de competenþã funcþioneazã magazinele.
Documentele de provenienþã a mãrfurilor de la furnizorii interni, livrate
succesiv cãtre un magazin duty-free, vor însoþi mãrfurile la fiecare livrare.
Livrãrilor de mãrfuri din producþia internã cãtre magazinele duty-free li se
aplicã reglementãrile în vigoare privind taxa pe valoarea adãugatã.
17. Pentru mãrfurile din producþia internã vândute în cursul unei luni se
va depune lunar câte o singurã declaraþie vamalã de export, pentru mãrfurile
provenite de la acelaºi furnizor.
Pentru mãrfurile provenite direct din strãinãtate, din antrepozite sau din
zonele libere, vândute în cursul unei luni, se va depune lunar câte o singurã
declaraþie vamalã de import, pentru mãrfurile provenite de la acelaºi furnizor.
Declaraþiile vamale de export ºi declaraþiile vamale de import se depun în
primele 10 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mãrfuri vândutã în cursul
lunii anterioare, la biroul vamal în a cãrui razã de competenþã funcþioneazã
magazinul. Declaraþiile vamale vor fi însoþite de o listã specificativã în care se
vor evidenþia numerele bonurilor fiscale ºi ale facturilor în baza cãrora au fost
vândute mãrfurile ce fac obiectul acestora.
Documentele care atestã felul ºi cantitatea mãrfurilor înscrise în
declaraþiile vamale sunt bonurile fiscale ºi facturile emise.
18. Magazinele duty-free au obligaþia sã efectueze controlul zilnic al
intrãrilor ºi ieºirilor de mãrfuri, iar rezultatele vor fi consemnate într-un registru
sigilat de biroul vamal.
Lunar magazinele vor remite biroului vamal un borderou în care sunt trecute, cantitativ ºi valoric, urmãtoarele date:
Ñ stocul iniþial;
Ñ intrãrile;
Ñ ieºirile;
Ñ distrugerile de mãrfuri;
Ñ stocul final.
Titularul autorizaþiei de funcþionare în regim duty-free este rãspunzãtor de
plata tuturor taxelor prevãzute de lege pentru orice marfã care se constatã cã
lipseºte la inventar sau cã a fost sustrasã din magazin.
19. În cazul distrugerii totale sau parþiale a mãrfurilor, acestea se scot
din evidenþã pe baza documentelor justificative legal întocmite, prezentate
biroului vamal de cãtre titularul autorizaþiei.
20. Toate sortimentele de mãrfuri introduse în magazine, dupã recepþionarea lor de cãtre gestionar, vor fi expuse spre vânzare.
Cumpãrãtorul poate achita contravaloarea mãrfurilor achiziþionate în oricare
dintre valutele liber convertibile înscrise în listele cuprinzând cursurile de
schimb valutar comunicate de Banca Naþionalã a României.
Lista zilnicã cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca
Naþionalã a României se va afiºa la loc vizibil, pentru informarea cumpãrãtorilor ºi pentru calculul operativ al paritãþii în dolari S.U.A. ºi/sau în euro a valutelor liber convertibile în care se face plata.
21. Zilnic sumele în valutã încasate din vânzarea mãrfurilor se centralizeazã în borderoul de vânzãri, se înregistreazã în registrul de gestiune ºi se
depun la bancã sau la casieria persoanei juridice cãreia îi aparþine magazinul,
în termen de 24 de ore, dacã prin instrucþiunile Bãncii Naþionale a României
nu se prevãd alte termene.
Din sumele încasate se va reþine moneda divizionarã în limita unui plafon
stabilit de conducerea persoanei juridice cãreia îi aparþine magazinul, cu avizul Bãncii Naþionale a României, în vederea asigurãrii condiþiilor pentru a da
restul cuvenit cumpãrãtorilor.
22. Controlul activitãþii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free se
face de cãtre organele Direcþiei Generale a Vãmilor, de Garda financiarã ºi
de celelalte organe de control abilitate prin lege ºi poate consta în verificãri
inopinate ale tranzacþiilor, în examinarea mãrfurilor care sunt comercializate ºi
în verificãri ale evidenþelor operative, contabile ºi fiscale.
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Biroul vamal în a cãrui razã de competenþã se aflã magazinul duty-free
are obligaþia sã efectueze controale trimestriale.
23. Mãsura anulãrii autorizaþiei de funcþionare se ia în urmãtoarele situaþii:
Ñ vânzarea unor bunuri care nu se regãsesc în anexa nr. 1;
Ñ neplata taxei de autorizare anualã la termenul prevãzut la art. 8
alin. (2) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 104/2002 privind
regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free.
Anularea autorizaþiei de funcþionare se face de cãtre ministrul finanþelor
publice, în baza actului constatator întocmit în condiþiile legii de organele de
control abilitate.
24. Metodologia de obþinere a autorizaþiei de funcþionare pentru magazinele duty-free, stabilitã prin prezentele norme, se aplicã în mod corespunzãtor
ºi la obþinerea autorizaþiei de funcþionare pentru magazinele duty-free diplomatice, cu condiþia avizãrii cererii de autorizare de cãtre Ministerul Afacerilor
Externe cu privire la necesitatea ºi locul înfiinþãrii unor astfel de magazine.
În urma obþinerii autorizaþiei magazinele vor purta denumirea ”duty-free
diplomaticeÒ.
25. Direcþia Generalã a Vãmilor va nominaliza birourile vamale de control
ºi vãmuire în a cãror razã de competenþã urmeazã sã îºi desfãºoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.
26. Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum ºi construcþia
acestora nu trebuie sã permitã accesul în incintã al persoanelor care nu au
calitatea de cumpãrãtor în sensul prezentelor norme.
Amenajarea exterioarã a magazinelor duty-free diplomatice trebuie sã facã
imposibilã introducerea sau scoaterea de mãrfuri din incinta acestora prin alte
locuri decât cele destinate acestor activitãþi.
Planurile ºi schiþele de amplasare a construcþiilor existente sau care
urmeazã sã fie construite cu destinaþia de magazine duty-free diplomatice vor
fi avizate de birourile vamale în a cãror razã de competenþã urmeazã sã îºi
desfãºoare activitatea magazinele.
27. Vânzãrile de mãrfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face
numai pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor
Externe.
Reprezentanþele diplomatice ºi personalul acestora pot cumpãra mãrfuri
din magazinele duty-free diplomatice pe bazã de comenzi întocmite în
3 exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un
exemplar al comenzii se va reþine de Ministerul Afacerilor Externe. Dupã onorarea parþialã sau totalã a comenzii magazinul va confirma, sub semnãtura
persoanei abilitate, pe celelalte douã exemplare, felul ºi cantitatea mãrfurilor
vândute.
Un exemplar va fi pãstrat la magazin, iar celãlalt exemplar va fi restituit
reprezentanþei diplomatice.
Comanda va cuprinde urmãtoarele elemente:
Ñ denumirea reprezentanþei diplomatice;
Ñ numele, prenumele ºi numãrul documentului de identitate ale persoanei
împuternicite de reprezentanþa diplomaticã sã efectueze cumpãrãturile;
Ñ denumirea, unitatea de mãsurã ºi cantitatea mãrfurilor solicitate spre
cumpãrare;
Ñ data emiterii comenzii;
Ñ semnãtura ºefului reprezentanþei diplomatice.
Vânzarea bãuturilor alcoolice cu concentraþie de peste 22% alcool, a
þigãrilor ºi a autoturismelor se face în baza cererilor de import, avizate de
Ministerul Afacerilor Externe, în condiþiile legii. Ministerul Afacerilor Externe va
þine seama, la avizarea cantitãþilor pentru aceste categorii de mãrfuri, de limitele pe an calendaristic prevãzute de Regulamentul de aplicare a Codului
vamal al României, de condiþiile de reciprocitate, precum ºi de convenþiile la
care România este parte.
28. Pentru toate mãrfurile vândute prin magazinele duty-free diplomatice
justificarea vânzãrilor o constituie bonurile fiscale sau facturile.
Bonurile fiscale trebuie sã cuprindã urmãtoarele date:
Ñ numãrul bonului fiscal; numerele se vor da în ordine crescãtoare,
începând cu 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic;
Ñ denumirea persoanei juridice autorizate, deþinãtoare a magazinului,
sediul acesteia ºi codul fiscal;
Ñ numãrul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor
Externe, aferent cumpãrãtorului;
Ñ natura, valoarea unitarã ºi numãrul de articole vândute;
Ñ unitatea de mãsurã;
Ñ valoarea totalã;
Ñ data vânzãrii.
Facturile sunt utilizate pentru produse de folosinþã îndelungatã, ca de
exemplu: aparaturã electronicã, electrotehnicã ºi altele de acest gen, precum
ºi pentru mãrfuri vândute pe bazã de comenzi. Facturile trebuie sã cuprindã,
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pe lângã datele înscrise în bonurile fiscale, menþiuni suplimentare privind identificarea mãrfurilor: mãrci, tipuri, serii, precum ºi alte elemente cerute de reglementãrile în vigoare.
Facturile vor fi însoþite ºi de certificatul de calitate al produsului respectiv.
29. Bonurile fiscale ºi facturile trebuie sã aibã imprimat urmãtorul text:
”Mãrfuri numai pentru uzul reprezentanþelor diplomatice ºi al personalului
acestora.Ò
Textul va fi redactat în limbile englezã ºi românã.
30. Toate mãrfurile destinate vânzãrii prin magazinele duty-free diplomatice, fie cã se vând ca atare sau ambalate, trebuie sã aibã aplicatã o etichetã cu urmãtorul text: ”DUTY-FREE DIPLOMATICÒ, conform anexei nr. 2.
Eticheta trebuie astfel aplicatã încât sã nu restrângã informaþiile despre
produsele în cauzã, furnizate de producãtor sau de comerciant.
31. Dispoziþiile prevãzute la pct. 1, 2, 4, 6Ñ12, 14, 16Ñ23 se aplicã în
mod corespunzãtor ºi magazinelor duty-free diplomatice.
32. Persoanele juridice care desfãºoarã activitãþi în regim duty-free ºi/sau
duty-free diplomatic au obligaþia sã aducã la cunoºtinþã operatorilor dispoziþiile
legale privind aceste activitãþi.
33. Taxa anualã pentru eliberarea autorizaþiei de funcþionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice ºi de comercializare a mãrfurilor în regim
duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de pasageri se plãteºte la unitãþile trezoreriei statului, în contul 20.17.01.03 ”Taxe
pentru licenþe ºi autorizaþii de funcþionareÒ.
34. Schimbarea locului de amplasare a unui magazin duty-free sau dutyfree diplomatic atrage reluarea procedurii de autorizare ºi plata taxei anuale
aferente.
35. Reglementãrile prevãzute la pct. 1, 8Ñ12, 14, 17Ñ19, 21Ñ23 se
aplicã în mod corespunzãtor ºi în cazul activitãþii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic
extern de pasageri.
36. Mãrfurile din import destinate aprovizionãrii la bordul aeronavelor care
efectueazã curse în trafic extern de pasageri sunt depozitate numai în zonele
de supraveghere vamalã din aeroporturi.
37. Documentul de livrare a mãrfurilor din depozit cãtre aeronavã, emis
de cãtre deþinãtorul depozitului ºi vizat de autoritatea vamalã cu ocazia
îmbarcãrii produselor la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic
extern de pasageri, constituie documentul legal în baza cãruia se întocmesc
declaraþiile vamale de import.
38. Pentru mãrfurile din import distribuite gratuit pasagerilor ºi membrilor
echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care
efectueazã curse în trafic extern de pasageri, persoanele juridice române
autorizate în acest sens vor depune lunar declaraþiile vamale de import la
biroul vamal în a cãrui razã de competenþã îºi desfãºoarã activitatea, în primele 10 zile ale lunii urmãtoare celei în care s-au efectuat livrãrile.
39. Depozitele de mãrfuri destinate aprovizionãrii la bordul aeronavelor
care efectueazã curse în trafic extern de pasageri pot fi amplasate numai în
zona de supraveghere vamalã din aeroporturi, iar sistemul de închidere a
acestora trebuie sã permitã accesul numai în comun al titularului depozitului
ºi al autoritãþii vamale.
40. Titularii depozitelor sunt obligaþi sã þinã o evidenþã operativã a mãrfurilor aflate în depozit, în forma stabilitã de autoritatea vamalã.
41. Mãrfurile din import destinate aprovizionãrii, care au fost livrate la
bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute, pot fi returnate în depozitele
aflate în zona de supraveghere vamalã din aeroporturi, pe baza documentului
de livrare emis de cãtre persoana juridicã românã autorizatã ºi vizat de autoritatea vamalã, depus în cadrul termenului prevãzut la pct. 38.
42. Pentru produsele intrate în depozite, a cãror ieºire nu este justificatã
prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extern de
pasageri, autoritãþile vamale încheie acte constatatoare ºi aplicã sancþiunile
potrivit legii.
43. Pentru reautorizare, cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
anului de funcþionare, persoanele juridice interesate vor transmite la Direcþia
Generalã a Vãmilor urmãtoarele documente:
a) cerere de reautorizare care va conþine aceleaºi date ca ºi cererea
iniþialã;
b) cazierul judiciar, în original, al persoanei care reprezintã persoana juridicã;
c) contractul de închiriere a terenului pe care este amplasatã construcþia
sau a clãdirii ce este utilizatã cu scop comercial (în copie);
d) avizul biroului vamal de control ºi vãmuire în a cãrui razã teritorialã îºi
desfãºoarã activitatea, în original, privind asigurarea condiþiilor legale de organizare, funcþionare ºi supraveghere vamalã a magazinului duty-free.
44. Anexele nr. 1, 2 ºi 3 fac parte integrantã din prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1
la norme
LISTA

cuprinzând mãrfurile care pot fi comercializate în regim duty-free
1. Þigarete, þigãri, trabucuri, tutun de pipã, tutun
2. Vin
3. Bãuturi alcoolice ºi slab alcoolice
4. Bãuturi rãcoritoare
5. Apã mineralã
6. Produse alimentare (dulciuri, cacao, cafea, ceai, nes, biscuiþi, conserve
din fructe, sosuri, condimente, mezeluri, brânzeturi)
7. Produse de parfumerie
8. Produse de înfrumuseþare ºi machiaj
9. Produse pentru îngrijirea ºi întreþinerea pielii
10. Articole de toaletã
11. Ceasuri, brichete, gaz pentru brichete
12. Accesorii de birou
13. Jucãrii
14. Produse electronice ºi electrocasnice, inclusiv suporturile aferente

15. Casete video ºi audio, baterii, compact-discuri
16. Articole optice
17. Articole din piele naturalã (poºete, serviete, mãnuºi, curele,
încãlþãminte)
18. Articole din blanã naturalã
19. Articole ºi accesorii de îmbrãcãminte
20. Bijuterii
21. Articole de sport
22. Instrumente muzicale
23. Articole din sticlã, cristal, porþelan, lemn (exclusiv mobilã)
24. Aparaturã de calcul de mici dimensiuni
25. Cãrþi, reviste
26. Autoturisme din producþia internã (numai pentru magazinele duty-free
diplomatice)
27. Artizanat.
ANEXA Nr. 2
la norme

MODELUL

etichetei autocolante pentru mãrfurile destinate vânzãrii prin magazinele duty-free ºi duty-free diplomatice
2 cm

2 cm

1 cm

DUTY-FREE
EXPORT

DUTY-FREE
DIPLOMATIC

1 cm

ANEXA Nr. 3
la norme
Sosire

Plecare
Nr.
avizului
D.G.V.

Denumirea
societãþii
comerciale

Data
plecãrii
din
magazin

Nr.
declaraþiei
vamale
de
antrepozitare

Denumirea
mãrfurilor

Cantitatea
ºi valoarea
mãrfurilor

Biroul
vamal
cãtre care
au plecat
mãrfurile

Data
introducerii
în
magazin

Nr.
declaraþiei
vamale
de
antrepozitare

Denumirea
mãrfurilor

Cantitatea
ºi valoarea
mãrfurilor

Biroul
vamal
de la care
au plecat
mãrfurile

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777/25.X.2002 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 5.500 lei

ISSN 1453Ñ4495

