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GLOSAR 

Acordarea liberului de vamă: actul prin care autoritățile vamale pun la dispoziție mărfurile 

vămuite în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate. 

Alegerea celui mai favorabil punct de import: actul de a alege punctul vamal de import 

unde au loc mai puține controale, cu scopul ilegal de a plăti taxe vamale mai mici. 

Alte controale ulterioare acordării liberului de vamă: controale ale corectitudinii, ale 

caracterului complet și ale validității informațiilor înscrise în declarațiile vamale (de exemplu, 

descrierea mărfurilor, valoarea, cantitatea) sau în alte documente (de exemplu, licen țe de 

import sau certificate de origine), care au loc după importul mărfurilor în cauză. 

Asistență reciprocă: orice acțiune întreprinsă de o administrație vamală în numele sau în 

colaborare cu o altă administrație vamală în scopul punerii în aplicare în mod adecvat 

a legislației vamale și în scopul prevenirii, investigării și reprimării infracțiunilor vamale. 

Audit ulterior acordării liberului de vamă: verificarea operatorilor prin examinarea 

evidențelor lor contabile, a înregistrărilor și a sistemelor lor cu scopul de a se asigura 

conformitatea cu reglementările vamale și pentru a se evalua riscurile asociate activităților 

economice ale acestora. 

Autorități vamale: administrațiile vamale ale statelor membre și orice alte autorități 

abilitate să aplice legislația din domeniul vamal. 

Controale vamale: acte specifice îndeplinite de autoritățile vamale în scopul asigurării 

respectării legislației vamale sau a altor dispoziții care reglementează intrarea, ieșirea, 

tranzitul, circulația, depozitarea și destinația finală a mărfurilor care circulă între teritoriul 

vamal al Uniunii și țările sau teritoriile din afara acestui teritoriu, precum și staționarea și 

circulația pe teritoriul vamal al Uniunii ale mărfurilor neunionale și ale mărfurilor plasate sub 

regimul de destinație finală.  

Control documentar: controlul corectitudinii, al caracterului complet și al validității 

informațiilor înscrise în declarația vamală (de exemplu, descrierea mărfurilor, valoarea, 

cantitatea) sau în alte documente (de exemplu, licen țe de import sau certificate de origine). 
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Control fizic: examinarea mărfurilor, inclusiv numărarea în detaliu și prelevarea de 

eșantioane pentru a se verifica dacă mărfurile în cauză corespund cu informa țiile înscrise în 

declarația vamală care le însoțește. 

Decizie: orice act emis de autoritățile vamale în temeiul legislației vamale care 

reglementează un anumit caz și care are efecte juridice asupra uneia sau a mai multor 

persoane vizate. 

Declarație sumară de intrare (ENS – entry summary declaration): actul prin care o persoană 

informează autoritățile vamale, sub forma și în modalitatea prevăzute și într-un anumit 

termen, că urmează să fie introduse mărfuri pe teritoriul vamal al Uniunii.  

Declarație vamală: actul prin care o persoană indică, sub forma și în modalitatea prevăzute, 

dorința de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, menționând, dacă este cazul, 

procedura specifică ce urmează să fie aplicată.  

Domenii de control prioritare: partea din cadrul comun de gestionare a riscurilor care 

acoperă anumite regimuri vamale, tipuri de bunuri, rute de trafic, moduri de transport sau 

operatori economici care fac obiectul unor niveluri ridicate de analiză de risc și de controale 

vamale într-o anumită perioadă. 

Gestionarea riscurilor: identificarea sistematică a riscurilor, inclusiv cu ajutorul controalelor 

prin sondaj, și punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru limitarea expunerii la 

riscuri.  

Legislație vamală: corpusul legislativ format din toate elementele următoare: Codul vamal al 

Uniunii și dispozițiile de completare sau de punere în aplicare a acestuia, adoptate la nivelul 

Uniunii și la nivel național, Tariful vamal comun, legislația de instituire a unui sistem al 

Uniunii de exonerare de la plata taxelor vamale și acordurile internaționale care conțin 

dispoziții vamale, în măsura în care acestea sunt aplicabile în Uniune.  

Mărfuri neunionale: alte mărfuri decât cele unionale sau mărfuri care și-au pierdut statutul 

vamal de mărfuri unionale. 

Mărfuri unionale: mărfurile care aparțin uneia dintre următoarele categorii:  
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(a) mărfuri produse în întregime pe teritoriul vamal al Uniunii și care nu conțin mărfuri 

importate din țări sau teritorii situate în afara teritoriului vamal al Uniunii;  

(b) mărfuri care intră pe teritoriul vamal al Uniunii din țări sau teritorii care nu fac parte din 

acest teritoriu și care au fost puse în liberă circulație în Uniune;  

(c) mărfuri obținute sau produse pe teritoriul vamal al Uniunii, fie exclusiv din mărfuri 

menționate la litera (b), fie din mărfuri menționate la literele (a) și (b). 

Prezentarea mărfurilor în vamă: înștiințarea autorităților vamale cu privire la sosirea 

mărfurilor la biroul vamal sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autorită țile vamale. 

Procedură de import: aplicarea regimului vamal de „punere în liberă circula ție”, în urma 

căreia mărfurile pot fi vândute sau consumate pe pia ța Uniunii Europene. 

Profil de risc: combinație dintre criterii de risc și domenii de control (de exemplu, tipul de 

mărfuri sau țara de origine), care indică existența unui risc și duce la o propunere de a se lua 

măsuri de control. 

Regim vamal: oricare dintre regimurile următoare sub care pot fi plasate mărfurile în 

conformitate cu Codul vamal al Uniunii: punerea în liberă circulație, regimuri speciale, 

export. 

Regimul vamal 42: regimul utilizat de importator cu scopul de a obține o scutire de la plata 

TVA-ului atunci când mărfurile importate urmează să fie transportate către un alt stat 

membru. TVA-ul este exigibil în statul membru de destinație.  

Risc vamal: probabilitatea ponderată de impactul producerii – la intrarea, ieșirea, tranzitul, 

circulația sau destinația finală a mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al Uniunii și 

țările sau teritoriile situate în afara acestui teritoriu sau la staționarea pe teritoriul vamal al 

Uniunii a mărfurilor neunionale – a unui eveniment care ar împiedica aplicarea corectă 

a măsurilor la nivelul Uniunii sau a măsurilor naționale, ar compromite interesele financiare 

ale Uniunii ori ale statelor membre sau ar constitui o amenințare pentru securitatea și 

siguranța Uniunii și a rezidenților acesteia, pentru sănătatea persoanelor, a animalelor sau 

a plantelor, pentru mediu sau pentru consumatori.  
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Stat membru de import: statul membru în care mărfurile sunt importate în mod fizic în UE și 

în care acestea sunt puse în liberă circulație.  

Statut vamal: statutul unor mărfuri ca fiind mărfuri unionale sau neunionale. 

Taxa la import: taxa vamală care trebuie plătită la importul de mărfuri.  

Uniune vamală: regim comercial preferențial în temeiul căruia partenerii din cadrul unei 

relații comerciale își acordă reciproc acces preferențial pentru produsele și serviciile pe care 

le furnizează, cu scopul de a facilita schimburile comerciale dintre ei. Acest regim are drept 

rezultat eliminarea reciprocă a tarifelor vamale și a contingentelor în teritoriile lor 

constitutive, discriminarea în relațiile comerciale cu țările terțe, precum și instituirea unui 

tarif vamal comun între statele participante la regimul în cauză. 

Vămuire: procesul de îndeplinire a formalităților vamale astfel încât solicitantul să poată 

dispune de mărfurile sale. 
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SINTEZĂ 

Informații despre raport 

I. Înainte de a fi puse în liberă circulație pe teritoriul UE, mărfurile care sunt introduse în 

Uniunea Europeană din țări sau teritorii terțe sunt supuse unor controale vamale realizate 

de către statele membre. Curtea a examinat dacă statele membre și Comisia Europeană se 

asigură de faptul că procedurile de import existente protejează interesele financiare ale UE. 

Curtea a constatat deficiențe și lacune importante, care indică o aplicare ineficace 

a controalelor. Acest lucru are un efect negativ asupra finan țelor UE. Curtea formulează 

o serie de recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre, vizând îmbunătățirea 

conceperii și a implementării controalelor. 

Informații referitoare la controalele vamale 

II. Controalele vamale nu pot asigura protecția intereselor financiare ale UE decât dacă sunt 

bazate pe reglementări comune și dacă sunt aplicate într-un mod uniform și standardizat de 

către statele membre.  

III. La momentul intrării mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, autorită țile vamale ale 

statului membru de import trebuie să solicite importatorului plata taxelor vamale aplicabile 

mărfurilor importate sau o garanție în acest sens. Importatorii pot însă reduce în mod 

deliberat datoria vamală sau o pot eluda, de exemplu prin subevaluarea mărfurilor lor, prin 

declararea unei țări de origine false sau prin încadrarea într-o categorie de mărfuri pentru 

care se aplică o taxă vamală mai redusă. 

IV. Taxele vamale constituie 14 % din veniturile bugetului UE. Eludarea lor sporește deficitul 

de colectare a taxelor vamale și acest fenomen trebuie compensat prin contribuții mai mari 

bazate pe VNB din partea statelor membre. Costul este în final suportat de contribuabilii 

europeni. 
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Cum a fost efectuat auditul Curții 

V. Curtea a examinat dacă controalele vamale ale UE permit protecția intereselor financiare 

ale acesteia și dacă Comisia și statele membre au conceput proceduri de import suficient de 

solide pentru a asigura protecția intereselor respective. 

Care au fost constatările Curții 

VI. Curtea a constatat deficiențe grave care indică unele neajunsuri la nivelul cadrului juridic 

vamal, precum și o ineficacitate în implementarea controalelor vamale la importuri, ceea ce 

are un impact negativ asupra intereselor financiare ale UE. 

VII. Statele membre nu sunt suficient de stimulate financiar pentru a desfășura controale 

vamale. Statele membre care efectuează controale vamale, dar care nu reu șesc să 

recupereze pierderile existente pentru veniturile UE, riscă să suporte consecin țe financiare, 

în timp ce statele membre care nu desfășoară astfel de controale vamale pot să nu fie 

confruntate cu astfel de consecințe. 

VIII. Statele membre au înregistrat progrese în vederea unei aplicări uniforme a legislației din 

domeniul vamal, însă ele urmează abordări diferite în ceea ce prive ște controalele vamale pe 

care le efectuează pentru combaterea practicilor de subevaluare a mărfurilor, de descriere 

eronată a originii sau de încadrare tarifară incorectă, precum și în ceea ce privește 

impunerea de sancțiuni. Existența unor controale vamale împovărătoare poate avea un 

impact la nivelul alegerii pe care o fac operatorii atunci când optează pentru un birou vamal 

de import sau altul, iar porturile (aeroporturile) unde se efectuează un număr mai mic de 

controale vamale pot atrage un trafic mai mare.  

IX. Există în continuare o serie de lacune în statele membre în ceea ce privește controlul 

importurilor. 

Care sunt recomandările Curții 

X. Curtea formulează următoarele recomandări în atenția Comisiei și a statelor membre.  

XI. Comisia ar trebui: 
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(a) să elaboreze o metodologie specifică și să producă estimări periodice ale deficitului de 

colectare a taxelor vamale începând cu 2019, astfel încât să poată răspundă solicitării în 

acest sens a Parlamentului European, și să țină seama de rezultatele obținute la 

alocarea resurselor și la stabilirea țintelor operaționale; 

(b) să analizeze toate opțiunile disponibile pentru consolidarea sprijinului acordat 

autorităților vamale naționale în rolul lor important la nivelul UE în următorul cadru 

financiar multianual, având în vedere inclusiv o analiză a ratei adecvate a costurilor de 

colectare; 

(c) să propună, pentru viitorul cadru financiar multianual, ca următoarele programe de 

acțiune ale UE care sprijină uniunea vamală să fie utilizate pentru a contribui la 

sustenabilitatea financiară a sistemelor europene de informare vamală;  

(d) să formuleze într-un mod mai precis solicitările cuprinse în comunicările de asisten ță 

reciprocă, astfel încât să se asigure că acestea sunt implementate în mod uniform de 

către statele membre; și  

(e) să propună modificarea legislației vamale în 2018 pentru a face obligatorie indicarea 

expeditorului în declarația vamală de import. 

XII. Statele membre ar trebui: 

(a) să condiționeze schimbarea intenționată a unor controale sugerate de un anumit filtru 

de risc de o aprobare prealabilă sau imediată din partea nivelului ierarhic superior; 

(b) să introducă controale în sistemele lor electronice de acordare a liberului de vamă 

pentru a nu permite acceptarea declarațiilor de import care solicită scutiri de la plata 

taxelor vamale pentru mărfuri a căror valoare declarată depășește 150 de euro sau 

pentru trimiteri comerciale declarate drept cadouri; și 

(c) să elaboreze planuri de investigare pentru a combate folosirea abuzivă a acestor scutiri 

în cadrul comerțului electronic de mărfuri cu țări din afara UE. 
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INTRODUCERE 

1. În 2018, UE va sărbători 50 de ani de la constituirea uniunii vamale. O uniune vamală 

înseamnă eliminarea taxelor vamale și a contingentelor la frontierele interne între statele 

membre, precum și stabilirea unor taxe vamale comune la importurile efectuate din țări 

terțe. Uniunea vamală și politica comercială comună sunt domenii care țin de competența 

exclusivă a Uniunii Europene1 și constituie cadrul în care este definită cea mai mare parte 

a politicii vamale și în care este adoptată legislația vamală. Cu toate acestea, 

responsabilitatea punerii în aplicare a legislației vamale revine în primul rând statelor 

membre2

2. Chiar dacă frontierele interne au fost desființate, mărfurile care sunt introduse în statele 

membre din afara teritoriului vamal al UE sunt supuse unor controale vamale și fac obiectul 

unor taxe vamale care trebuie plătite înainte de a putea fi puse în liberă circulație pe 

teritoriul UE.  

. 

3. Punerea în liberă circulație a mărfurilor importate înseamnă că acestea pot circula liber 

pe piața unică a UE, la fel ca orice alt produs a cărui țară de origine este membră a UE3

4. Taxele vamale, alături de taxele pe producția de zahăr (denumite împreună „resursele 

proprii tradiționale”), constituie o importantă sursă de venituri pentru bugetul UE. Ele sunt 

. 

Așadar, la momentul intrării mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, administrația vamală 

a statului membru de import trebuie să solicite din partea importatorului plata taxelor 

vamale aplicabile mărfurilor importate sau o garanție în acest sens.  

                                                      

1 Articolul 3 TFUE. Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 47). 

2 Articolul 291 TFUE. 

3 Articolul 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) (JO L 269, 10.10.2013, p. 1) 
prevede că punerea în liberă circulație conferă mărfurilor neunionale statutul vamal de mărfuri 
unionale și implică perceperea taxelor la import datorate și, dacă este cazul, a altor taxe, 
aplicarea de măsuri de politică comercială, precum și de măsuri de prohibiție sau restricție, și 
îndeplinirea altor formalități prevăzute pentru importul de mărfuri. 
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transferate la buget, după deducerea costurilor de colectare re ținute. În 2016, resursele 

proprii tradiționale au constituit 14 % din veniturile UE și s-au ridicat la 20,1 miliarde de 

euro.  

5. Autoritățile vamale urmăresc mai multe obiective și resursele pe care trebuie să le aloce 

fiecăruia dintre acestea sunt limitate. Ele depun eforturi pentru îndeplinirea unor obiective 

precum aplicarea de măsuri fără caracter fiscal vizând ameliorarea securității interne a UE, 

protejarea Uniunii de comerțul inechitabil și ilegal și protecția mediului. Combaterea 

terorismului a devenit o prioritate pentru autoritățile vamale. Ele sunt, în egală măsură, 

responsabile de perceperea taxelor vamale, a accizelor și a taxei pe valoare adăugată (TVA) 

datorate la importurile de mărfuri.  

6. Autoritățile vamale trebuie să facă față provocării de a găsi un echilibru între nevoia de 

a facilita un comerț cu proceduri de import mai rapide și fără sincope, pe de o parte, și 

necesitatea de a efectua controale vamale, de cealaltă parte. Existența unor controale 

vamale împovărătoare poate avea un impact la nivelul alegerii pe care o fac operatorii atunci 

când optează pentru un birou vamal de import sau altul, iar porturile (aeroporturile) unde se 

efectuează un număr mai mic de controale vamale pot atrage un trafic mai mare.  

7. Cuantumul datoriei vamale la momentul acordării liberului de vamă depinde de 

trei factori: (i) valoarea determinată în vamă pentru mărfurile importate, atunci când taxa 

vamală este stabilită ca o cotă procentuală din această valoare (taxa ad valorem); (ii) 

originea mărfurilor; și (iii) clasificarea tarifară a mărfurilor care, în combinație cu criteriul 

privind originea lor, determină valoarea taxelor vamale care trebuie aplicate la valoarea în 

vamă a mărfurilor.  

Cum are loc eludarea plății taxelor vamale datorate 

8. Importatorul poate reduce în mod deliberat datoria sa vamală prin următoarele 

modalități: 

(a) subestimarea valorii mărfurilor, atunci când importatorul declară o valoare mai mică 

a mărfurilor importate față de valoarea lor reală, acestea fiind adesea însoțite de 

documente comerciale false; 
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(b) descrierea eronată a originii mărfurilor, atunci când importatorul nu declară adevărata 

țară de proveniență a mărfurilor importate; 

(c) clasificarea tarifară incorectă, încadrând mărfurile importate într-o categorie pentru 

care se aplică taxe vamale mai reduse, sau 

(d) o combinație între oricare dintre modalitățile prezentate mai sus. 

9. În plus, importatorii pot folosi abuziv regimul de scutire de la plata taxelor vamale prin 

solicitarea unei astfel de scutiri pentru mărfuri neeligibile.  

Deficitul de colectare a taxelor vamale și impactul aferent 

10. Eludarea plății taxelor vamale contribuie la deficitul de la nivelul taxelor vamale efectiv 

colectate, definit într-un studiu efectuat de Parlamentul European4

Cum poate fi combătut fenomenul de eludare a plății taxelor vamale: controalele vamale și 

schimbul de informații 

 ca reprezentând 

„diferența dintre nivelul teoretic al taxelor la import care ar trebui colectate la nivelul de 

ansamblu al economiei și valoarea taxelor la import efectiv colectate”. Eventualele deficite în 

colectarea taxelor vamale trebuie compensate printr-o majorare a contribuțiilor bazate pe 

venitul național brut pe care statele membre le aduc la bugetul UE, ele fiind în ultimă 

instanță suportate de contribuabilii europeni. 

11. Mărfurile importate în UE fac obiectul unor controale vamale. Acestea din urmă nu pot 

asigura buna funcționare a pieței interne și protejarea intereselor financiare ale UE decât 

dacă sunt bazate pe reglementări comune și dacă sunt aplicate într-un mod uniform și 

standardizat de către statele membre.  

12. Controalele vamale aplicate la importurile de mărfuri pot avea loc:  

                                                      

4 Conform studiului din 2013 efectuat de Direcția generală Politici Interne din cadrul 
Parlamentului European, intitulat From Shadow to Formal Economy: Levelling the Playing field in 
the Single Market (De la economia subterană la economia formală: armonizarea regulilor jocului 
pe piața unică). 
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(a) înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al UE sau la locul de descărcare, în 

acest caz fiind vorba de controale efectuate înaintea sosirii mărfurilor sau de controale 

efectuate înaintea acordării liberului de vamă; 

(b) la momentul importării mărfurilor, fiind vorba de așa-numitele controale la acordarea 

liberului de vamă; sau 

(c) ulterior importării mărfurilor, odată ce acestea sunt puse în liberă circula ție. În acest 

caz, este vorba de controale ulterioare acordării liberului de vamă, ele putând fi bazate 

fie pe audituri (audituri ulterioare acordării liberului de vamă), fie pe opera țiuni (alte 

controale ulterioare acordării liberului de vamă). 

13. Întrucât UE nu dispune de cadre armonizate de control și de gestionare a riscurilor, 

prevalența uneia sau a alteia dintre aceste trei forme de control sau combina ția dintre 

acestea pot varia de la un stat membru la altul. Existen ța unor controale mai puțin eficace în 

etapa de dinaintea acordării liberului de vamă sau în etapa acordării liberului de vamă 

presupune că riscurile reziduale care pot afecta colectarea taxelor vamale datorate ar trebui 

atenuate în etapa ulterioară acordării liberului de vamă. 

14. Este necesar ca autoritățile vamale să facă schimb de informații cu alte țări cu privire la 

comerțul internațional, astfel încât să asigure conformitatea cu dispozi țiile vamale aplicabile 

și exhaustivitatea colectării veniturilor. Acest proces este cunoscut sub denumirea de 

asistență administrativă reciprocă.  

15. Schimburile de informații pot avea loc la nivelul UE între statele sale membre sau între 

statele membre și Comisie, precum și la nivel internațional, cu țările din afara UE. 

Schimburile de la nivelul UE pot avea loc fie în temeiul Regulamentului privind asisten ța 

reciprocă, fie în cadrul Sistemului de gestionare a riscurilor vamale atunci când este vorba de 

informații cu privire la riscuri.  

16. De asemenea, autoritățile vamale pot coopera între ele și pot face schimb de informații 

și de bune practici în cadrul acțiunilor comune, seminarelor, cursurilor de formare, grupurilor 

de proiect, vizitelor de lucru și operațiunilor transfrontaliere, toate finanțate prin 

programele de acțiune ale UE. Există două astfel de programe majore care pun la dispoziție 
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fonduri pentru realizarea schimburilor de informa ții și pentru facilitarea cooperării dintre 

autoritățile vamale, scopul urmărit fiind acela de a se proteja interesele financiare ale UE. 

Cele două programe sunt: Vamă 2013/Vamă 2020 și Hercule II/Hercule III. 

17. Programul Vamă 2013 a pus la dispoziție aproximativ 325 de milioane de euro în cursul 

celor șase ani de implementare, în vederea „sprijinirii și completării acțiunilor întreprinse de 

statele membre pentru asigurarea funcționării eficiente a pieței interne în domeniul 

vamal”5

18. Hercule II a fost un program de acțiune al UE prin care s-au finanțat acțiuni de prevenire 

și de luptă împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care aduc atingere 

intereselor financiare ale Uniunii și a pus la dispoziție aproape 100 de milioane de euro 

pentru acțiuni de combatere a fraudei în perioada 2007-2013. Acestuia i-a urmat programul 

Hercule III, al cărui buget se ridică la 105 milioane de euro pentru perioada 2014-2020.  

. Programul Vamă 2020 vine în sprijinul funcționării uniunii vamale. Regulamentul de 

instituire a acestui program stabilește mai multe obiective specifice care urmăresc sprijinirea 

autorităților vamale în protejarea intereselor financiare și economice ale UE și pune la 

dispoziție o finanțare în valoare de circa 525 de milioane de euro pentru 

perioada 2014-2020. 

19. Autoritățile vamale fac schimb de informații și cooperează cu țările din afara UE în 

temeiul unor acorduri internaționale, cum ar fi regimurile comerciale preferențiale, 

acordurile de asistență reciprocă sau acordurile de cooperare administrativă.  

20. Regimurile comerciale preferențiale permit partenerilor comerciali să își acorde unul 

altuia condiții preferențiale în contextul schimburilor lor comerciale. Aceste regimuri pot fi 

reciproce sau unilaterale. Acordurile de asistență reciprocă constituie temeiul juridic pe baza 

căruia pot fi solicitate informații din partea țărilor din afara UE, în special în scopul prevenirii, 

investigării și combaterii operațiunilor care încalcă legislația vamală.  

                                                      

5 Conform articolului 1 alineatul (1) din Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate 
(Vamă 2013) (JO L 154, 14.6.2007, p. 25). 
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21. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Comisiei Europene încheie acorduri de 

cooperare administrativă cu autorități din țările din afara UE, precum și cu serviciile 

administrative de anchetă din cadrul organizațiilor internaționale. Scopul lor este de a defini 

orientări practice pentru cooperarea operațională a OLAF cu autoritățile partenere, indicând 

în mod special un punct de contact.  

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

22. În cadrul auditului, Curtea a examinat dacă procedurile de import concepute de Comisie 

și de către statele membre erau solide și de natură să asigure protecția intereselor financiare 

ale UE. 

23. Curtea a efectuat vizite de audit la autoritățile vamale din cinci state membre: Spania, 

Italia, Polonia, România și Regatul Unit. Selecția acestor state membre s-a efectuat pe baza 

următoarelor criterii de risc: (i) valoarea contribuției lor la resursele proprii tradiționale din 

bugetul UE; (ii) impactul financiar al cazurilor de subevaluare în vamă a mărfurilor importate 

în statul membru respectiv; și (iii) ponderea controalelor bazate pe audituri din totalul 

controalelor ulterioare acordării liberului de vamă.  

24. Auditul a vizat perioada 2007-2017 și s-a desfășurat în două etape (a se 

vedea anexa I și anexa II

(a) prima etapă: activități pregătitoare atât la nivelul Comisiei, cât și în statele membre, 

inclusiv o vizită la serviciile Comisiei (DG Impozitare și Uniune Vamală, DG Buget, OLAF și 

Centrul Comun de Cercetare) și la sediul Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), cu 

scopul de a obține informații și date care puteau fi utile pentru activitatea de audit pe 

teren în statele membre. Aceste demersuri au permis, de asemenea, realizarea unei 

comparații între legislația și procedurile din domeniul vamal din UE în raport cu 

standardele OMV

 pentru mai multe detalii referitoare la abordarea de audit): 

6

                                                      

6 Convenția de la Kyoto revizuită, ghidul publicat de OMV referitor la gestionarea riscurilor în 
domeniul vamal, orientările publicate de OMV cu privire la auditurile postvămuire etc. 

. Înaintea fiecărei vizite de audit efectuate în cele cinci state membre, 

Curtea a selectat câte patru eșantioane de importuri cu grad ridicat de risc și câte un 
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eșantion de audituri care fuseseră desfășurate de autoritățile vamale, scopul urmărit 

fiind acela de a testa în ce măsură controalele vamale și procedurile de gestionare 

a riscurilor funcționau în mod corespunzător;  

(b) etapa a doua: activități de audit pe teren realizate la serviciile Comisiei [Direcția 

Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG Impozitare și Uniune Vamală), Direcția 

Generală Buget (DG Buget) și OLAF], precum și în statele membre selectate, acordându-

se o atenție specială sistemelor și controalelor.  

OBSERVAȚII 

Sistemul actual nu acordă prioritatea cuvenită importanței taxelor vamale ca sursă de 

finanțare a bugetului UE 

25. În raportul întocmit de Grupul la nivel înalt privind resursele proprii7

Comisia nu a realizat o estimare a deficitului de colectare a taxelor vamale  

, se subliniază că 

resursele proprii tradiționale constituie un punct de referință pentru veniturile reale ale UE. 

Cu toate acestea, UE nu a efectuat încă nicio estimare a deficitului de colectare a taxelor 

vamale, există anumiți factori care descurajează statele membre să efectueze controalele 

necesare, iar finanțarea pusă la dispoziție în cadrul programelor UE din domeniul vamal nu 

asigură pe deplin sustenabilitatea financiară a uniunii vamale și nu este întotdeauna corelată 

cu obiectivul de protejare a intereselor financiare ale UE. 

26. În 2013, Parlamentul European a solicitat8

                                                      

7 Future financing of the EU – Final Report and recommendations (Finanțarea în viitor a UE – 
raport final și recomandări), Grupul la nivel înalt privind resursele proprii (2016). 

 Comisiei „să colecteze date fiabile privind 

diferențele dintre statele membre în ceea ce privește vămile și TVA și să îi transmită un 

raport în acest sens o dată la șase luni”. Comisia Europeană nu a dat curs acestei solicitări cu 

8 A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind răspunsurile la solicitările 
Parlamentului European (Replies to requests from the European Parliament) 
[SWD(2013) 348 final], care însoțește Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2011 
[COM(2013) 668 final]. 
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privire la deficitul („diferențele”) de colectare de la nivelul taxelor vamale, însă finanțează în 

mod regulat studii cu privire la amploarea deficitului de încasare a TVA. Comisia publică în 

fiecare an o comparație între sumele constatate ca resurse proprii tradi ționale suplimentare 

în urma activităților sale de inspecție și suma efectiv colectată. Comparația respectivă nu 

poate fi în niciun caz înțeleasă ca fiind deficitul de colectare a taxelor vamale, astfel cum este 

definit acest concept la punctul 10. 

27. OLAF a efectuat un calcul al pierderilor potențiale de TVA și de taxe vamale datorate, dar 

eludate ca urmare a subevaluării în vamă, pentru importurile de produse textile și de 

încălțăminte din China în Regatul Unit. Pierderile potențiale de taxe vamale au fost calculate 

la aproape 2 miliarde de euro pentru perioada 2013-2016. OLAF este în curs de a evalua 

dacă există eventuale pierderi potențiale în alte state membre, inclusiv în celelalte patru 

incluse în eșantionul Curții. 

28. Estimarea în fiecare an a deficitului de colectare a taxelor vamale ar permite evaluarea 

performanței uniunii vamale în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE. De 

asemenea, o astfel de estimare ar oferi statelor membre și Comisiei posibilitatea să își 

direcționeze resursele către domeniile în care acestea sunt cel mai necesare.  

Există un anumit factor care descurajează statele membre să întreprindă controalele 

vamale necesare  

29. Autoritățile vamale din statele membre sunt responsabile de colectarea taxelor vamale: 

ele trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că taxele sunt transferate în 

mod corespunzător către bugetul UE și că interesele financiare ale UE sunt protejate9

                                                      

9 Conform articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului 
din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale 
Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 29) și articolului 3 litera (a) din Codul vamal al Uniunii 
(CVU). 

. 

Pentru a se asigura de acest lucru, Comisia desfășoară inspecții la autoritățile vamale din 

statele membre în fiecare an. 
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30. Comisia poate să angajeze răspunderea financiară a unui stat membru în cazul unor erori 

administrative10

31. În situația în care, în urma unui control efectuat ulterior acordării liberului de vamă, 

autoritățile vamale detectează că taxele vamale nu au fost plătite în integralitate, ele trebuie 

să colecteze taxele datorate. Ele informează debitorul cu privire la cuantumul drepturilor 

datorate prin intermediul unei comunicări transmise ulterior acordării liberului de vamă. 

Conform statisticilor Comisiei, se observă că, în statele membre selectate, cu excep ția 

Poloniei, numărul acestor comunicări a scăzut

. Statele membre care nu desfășoară controale vamale pot să nu fie expuse 

acestui risc. De exemplu, Curtea a observat că, în Regatul Unit, operatorii economici 

insolvabili sunt excluși din populația vizată de un proiect de control ulterior acordării 

liberului de vamă. Într-adevăr, un stat membru s-a plâns că riscul de a fi ținut responsabil 

financiar de către Comisie crește pe măsura intensificării eforturilor sale de luptă împotriva 

fraudei. 

11 (a se vedea figura 1

                                                      

10 Cauza C-392/02, Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Danemarcei, cauza C-
60/13, Comisia Europeană împotriva Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.  

).  

11 Aceste date se referă doar la cazurile în care sumele detectate depă șeau 10 000 de euro, 
indiferent dacă aceste sume au fost recuperate sau nu. 
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Figura 1 – Numărul de comunicări transmise către debitor, ulterior acordării liberului de 

vamă, de către autoritățile vamale din statele membre selectate, cu privire la cuantumul 

drepturilor datorate (perioada 2012-2016) 

 

Sursa: baza de date OWNRES. 

32. Întrucât nu există o estimare a deficitului de colectare a taxelor vamale, nu se poate 

evalua dacă numărul mai mic de comunicări se datorează unei tendin țe descendente 

a eficacității controalelor ulterioare acordării liberului de vamă sau diminuării acestui deficit.  

Finanțarea insuficientă a sistemelor informatice transeuropene poate întârzia punerea în 

aplicare a Codului vamal al Uniunii 

33. Punerea în aplicare în integralitate a Codului vamal al Uniunii (CVU) este legată în mod 

inseparabil de dezvoltarea sistemelor informatice subiacente. Implementarea completă 

a tuturor sistemelor electronice necesare pentru punerea în aplicare a CVU este programată 

să se încheie până la 31 decembrie 2020. Ulterior acestei date, tehnicile de prelucrare 

electronică a datelor trebuie să devină norma, iar procedurile vamale din UE se vor efectua 

într-un mediu complet informatizat („fără hârtie”).  
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34. Potrivit evaluării finale a programului de acțiune Vamă 201312

35. În aceeași evaluare, se menționează că, potrivit unor reprezentanți ai autorităților 

statelor membre, costurile suportate de administrațiile naționale sunt la un nivel similar cu 

cele suportate de Comisie și că implementarea și actualizările sistemelor europene pot fi 

deosebit de costisitoare pentru statele membre în cazul în care sistemele na ționale prezintă 

un grad ridicat de complexitate și nu sunt decât foarte puțin integrate. Cu toate acestea, 

unele componente ale sistemelor europene de informa ții nu sunt finanțate prin programul 

Vamă 2020, ele fiind suportate financiar de către statele membre

, implementarea la scara 

UE a sistemelor din domeniul vamal poate fi întârziată din cauza investi țiilor insuficiente de 

la nivel național. Prin acest program au fost finanțate specificațiile UE din cadrul sistemelor 

informatice transeuropene și statele membre au suportat costurile de adaptare a sistemelor 

lor naționale pentru a le face compatibile cu specificațiile UE respective.  

13

36. Constrângerile bugetare de la nivel național pot pune în pericol implementarea corectă 

a sistemelor europene și unele state membre au raportat că nu dispuneau de resurse 

bugetare suficiente în 2015. Mai mult, unele state membre au confirmat acest risc de 

întârziere în răspunsurile lor la chestionarul care le-a fost transmis de Comisie în 2016. 

. 

37. Potrivit celor afirmate de Comisie, în 2015, „șapte state membre colectează peste 80 % 

din resursele proprii tradiționale și patru state membre colectează aproape 60 % din 

resursele proprii tradiționale14. Aceste cifre trebuie puse în contrast cu cuantumul costurilor 

de colectare reținute, întrucât un stat membru15

                                                      

12 Final Evaluation of the Customs 2013 Programme – Final report, Coffey, 2014. 

, de exemplu, reține peste 1 miliard de euro, 

13 Mai exact, componentele care nu sunt ale Uniunii, astfel cum se specifică la articolul 9 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în Uniunea 
Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 209). 

14 Germania (21 %), Regatul Unit (17 %), Țările de Jos (12 %), Belgia (9 %), Italia (9 %), Franța (9 %) 
și Spania (7 %). 

15 Germania. 
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în timp ce, la cealaltă extremă, un alt stat membru16 reține mai puțin de 10 milioane de 

euro. În sistemele vamale există însă un element de costuri fixe, de exemplu în ceea ce 

privește sistemele informatice”17

38. Conform raportului Grupului la nivel înalt privind resursele proprii, „ țările în care sunt 

situate cele mai importante porturi de intrare (Belgia, Țările de Jos) – și, prin urmare, unde 

se colectează sume importante reprezentând resurse proprii tradi ționale – au invocat uneori 

argumentul că ponderea cu care ele contribuie la resursele proprii tradi ționale ale UE este 

prea mare”. În schimb, țările ale căror contribuții la resursele proprii tradiționale ale UE sunt 

mai mici trebuie să facă față unei sarcini relativ mai mari în finanțarea componentelor 

sistemelor europene de informații care nu sunt suportate financiar de programul de acțiune 

Vamă 2020.  

.  

Finanțarea infrastructurii vamale din statele membre în cadrul programului de acțiune 

Hercule nu este întotdeauna corelată cu obiectivul privind protejarea intereselor 

financiare ale UE 

39. Curtea a examinat o serie de exemple de rapoarte finale de implementare furnizate de 

beneficiari ai programului Hercule II și a constatat că nu exista întotdeauna o legătură clară 

între rezultatele obținute cu ajutorul echipamentelor finanțate și obiectivul de protejare 

a intereselor financiare ale UE. De exemplu, programul a finanțat echipamente endoscopice 

pentru confiscarea hașișului, mini camere spion utilizate la confiscarea autovehiculelor de 

lux etc.  

40. În Avizul nr. 3/2012 al Curții, aceasta constatase18

                                                      

16 Malta. 

 că „echipamentele cofinanțate nu sunt 

în mod neapărat utilizate exclusiv pentru protecția intereselor financiare ale UE, ci sunt 

17 Direcția Generală Buget din cadrul Comisiei [Procesul-verbal al celei de-a 168-a ședințe a 
Comitetului consultativ privind resursele proprii (ACOR) din data de 1 decembrie 2016]. 

18 A se vedea punctul 28 din Avizul nr. 3/2012 al Curții referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării 
unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (JO C 201, 
7.7.2012, p. 1). 
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utilizate și pentru operațiuni legate de droguri, armament, evadări din închisori, trafic de 

ființe umane, fraudă fiscală, fraudare a cărților de credit, falsificare de monedă și corupție în 

agențiile naționale de aplicare a legii”. Această situație are potențialul de a reduce 

eficacitatea autorităților vamale în raport cu obiectivul de protejare a intereselor financiare 

ale UE.  

Instrumentele și programele utilizate de UE pentru schimbul de informații vamale și 

intensificarea cooperării nu și-au atins încă potențialul maxim 

41. Schimburile de informații pot avea loc la nivelul UE între statele sale membre sau între 

statele membre și Comisie, precum și la nivel internațional, cu țările din afara UE. Curtea 

a constatat că UE a instituit un sistem care permite ca aceste schimburi de informa ții să aibă 

loc, însă ele nu sunt pe deplin exploatate. 

UE a instituit canale de informare promițătoare între statele membre și între acestea din 

urmă și Comisie, însă conținutul lor și modul în care sunt utilizate prezintă o serie de 

deficiențe 

Instrumentele vizând schimburile de informații realizate în temeiul Regulamentului privind 

asistența reciprocă nu sunt pe deplin valorificate de statele membre  

42. Statele membre pot face schimb de informații cu privire la încălcările legislației vamale 

atât între ele, cât și în relația cu Comisia, cu ajutorul instrumentelor și al bazelor de date 

prevăzute de Regulamentul privind asistența reciprocă19

                                                      

19 Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între 
autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în 
vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 
22.3.1997, p. 1). 

. Aceste schimburi sunt efectuate 

prin intermediul sistemului securizat AFIS (Sistemul de informa ții antifraudă), care este 

instrumentul de comunicare pe cale electronică utilizat de statele membre pentru a se achita 

de obligațiile care le revin în ceea ce privește raportarea neregularităților.  
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43. Pe baza informațiilor transmise de statele membre, Comisia poate decide dacă este cazul 

să deschidă o anchetă sau nu. De asemenea, ea poate decide să difuzeze alerte de fraudă 

către statele membre prin intermediul comunicărilor din cadrul asisten ței reciproce.  

44. Curtea a constatat că statele membre nu implementează în mod uniform solicitările 

OLAF din comunicările trimise în cadrul asistenței reciproce cu scopul de a combate frauda 

legată de subevaluare, de descrierea eronată a originii sau de încadrarea tarifară incorectă. 

De asemenea, Curtea a detectat cazuri în care statele membre auditate nu respectau 

solicitările formulate de OLAF.  

45. Statele membre pot recurge și la alte sisteme informaționale, cum ar fi Sistemul de 

informare vamală (CIS), care le ajută în prevenirea, investigarea și urmărirea penală 

a încălcărilor legislației vamale, prin faptul că acestea le pun la dispoziție informațiile 

necesare în mod mai rapid. Curtea a constatat însă că autoritățile vamale din statele 

membre selectate, cu excepția Poloniei, rareori recurg la sistemul CIS20

46. Statele membre s-au plâns, de asemenea, de problema dublei raportări, și anume atât în 

CIS, cât și în formularele de informare asupra riscurilor (RIF) trimise în cadrul schimbului de 

informații referitoare la riscuri. Gradul scăzut de utilizare a bazei de date CIS, precum și 

suprapunerea acesteia cu alte instrumente reduc din eficacitatea acestor forme de schimb 

de informații. 

 pentru a face schimb 

de informații cu privire la neregulile/fraudele vamale cu autoritățile competente din alte 

state membre.  

47. Pentru a remedia această suprapunere în raportare, Comisia a lansat proiectul One 

Seizure One Report (O confiscare, un singur raport). În 2016, aceasta a invitat statele 

membre să completeze un chestionar. Marea majoritate a acestora au identificat raportarea 

multiplă drept o problemă care trebuie rezolvată. Mai mult, în cadrul programului de ac țiune 

Vamă 2020, a fost creat un grup de proiect21

                                                      

20 Titlul V din Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului. 

 format din reprezentanți ai Comisiei și ai 

21 Grupul de proiect Reporting Customs seizures in CRMS and AFIS-CIS (Raportarea confiscărilor 
vamale în CRMS și în AFIS-CIS). 
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statelor membre, pentru a discuta concluziile inițiale ale chestionarului și pentru a formula 

recomandări de remediere a acestei probleme.  

Schimbul de informații vizând combaterea practicii de subevaluare funcționează 

corespunzător 

48. În scopul atenuării riscului de subevaluare, Comisia a elaborat o metodologie de estimare 

a „prețurilor echitabile”22, prin aplicarea unei proceduri statistice la datele din COMEXT23, 

pentru a obține estimări fiabile privind prețurile mărfurilor importate24

49. Aceste informații referitoare la prețurile echitabile reprezintă un instrument eficace în 

scopul gestionării riscurilor, care contribuie la identificarea situațiilor potențiale de 

subevaluare în cazul în care există și alte riscuri sau indicii de fraudă, cum ar fi comercianți 

suspecți implicați în operațiunea de import (comercianți cu antecedente). Ele pot fi utilizate 

și ca bază pentru estimarea acelei părți din deficitul de colectare a taxelor vamale cauzate de 

subevaluare. 

. OLAF comunică 

aceste estimări autorităților vamale din statele membre. 

Schimbul de informații vizând combaterea practicii de descriere eronată a originii s-a 

îmbunătățit în ultima perioadă 

50. Importatorii pot diminua cuantumul datoriei vamale și prin declararea unei alte țări de 

origine decât cea reală pentru mărfurile importate. În acest mod, ei beneficiază de taxa 

vamală redusă sau egală cu zero prevăzută într-un acord comercial preferențial și/sau evită 

plata eventualelor taxe antidumping sau plata taxelor compensatorii25

                                                      

22 Cunoscute și sub denumirea de prețuri medii cu valori normale. Acestea sunt estimări statistice 
calculate pentru prețurile produselor tranzacționate, pe baza unor date fără valori aberante. 

 care se aplică pentru 

23 COMEXT este baza de date a Eurostat care conține statistici detaliate cu privire la comerțul 
internațional de mărfuri. 

24 Spyros Arsenis, Domenico Perrotta, Francesca Torti, The Estimation of Fair Prices of Traded 
Goods from Outlier-Free Trade Data, 2015, EUR 27696 EN. doi:1 0.2 788/57125. 

25 Dumpingul apare atunci când producătorii dintr-o țară din afara UE își vând produsele în UE sub 
prețul de vânzare de pe piața lor internă sau sub costul de producție. În cazul în care, în urma 
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țara de origine reală. Uneori, originea reală a mărfurilor este disimulată prin transbordarea 

frauduloasă într-o țară intermediară unde mărfurile sunt depozitate temporar și de unde 

sunt expediate ulterior în UE pe baza unor documente false. Curtea a detectat pe internet 

mai multe exemple de societăți care ofereau acest „serviciu” de transbordare frauduloasă. 

51. Pentru a combate această formă de fraudă, Comisia a creat proiectul ConTraffic și 

sistemul CSM care conține date cu privire la starea containerelor. Aceste instrumente oferă 

autorităților vamale informații cu privire la rutele pe care a avut loc transportul 

containerelor, precum și servicii de evaluare a riscurilor. Sistemul transmite în mod automat 

alerte de fraudă statelor membre atunci când detectează neconcordan țe între țara de 

origine declarată de către importator și ruta de transport a containerului. 

Caseta 1 – Exemple de descrieri eronate ale originii prin intermediul transbordării frauduloase și 

impactul financiar al acestei practici 

Un comerciant achiziționează biciclete din China. Taxele antidumping pentru importul de biciclete din 

China sunt de 48,5 % din valoarea produsului. Transportul de biciclete părăsește China; marfa este 

transbordată în Singapore și apoi în Malaysia. În documentul care însoțește transportul mărfurilor și 

care este prezentat la import, bicicletele sunt descrise ca provenind din Bangladesh, fără să se indice 

în niciun fel ruta anterioară a containerelor. Pe baza documentelor prezentate autorităților vamale, 

importatorul nu ar trebui să plătească nicio taxă antidumping. În schimb, dacă lucrătorul vamal 

utilizează sistemul CSM sau sistemul de monitorizare ConTraffic, se poate identifica ruta 

containerului și importatorului i se vor solicita documente suplimentare pentru a dovedi originea 

reală a mărfurilor. 

                                                                                                                                                                      
unei investigații, Comisia confirmă că această practică are efectiv loc, ea poate compensa 
eventualele daune aduse societăților din UE prin impunerea unor taxe antidumping. De regulă, 
aceste măsuri constau în aplicarea unor taxe la importul produsului provenit din țara în cauză. 
Aceste taxe pot fi stabilite fie sub forma unei sume fixe sau variabile, fie sub forma unui procent 
din valoarea totală (ad valorem). Subvenționarea are loc atunci când un guvern din afara UE 
acordă sprijin financiar întreprinderilor în vederea producției sau a exportului de bunuri. 
Comisia are dreptul de a contracara orice efect de denaturare a comerțului pe care îl pot avea 
astfel de subvenții pe piața UE, dacă se constată, în urma unei investigații, că subvențiile 
respective sunt neloiale și afectează întreprinderile din UE. Taxele compensatorii sunt stabilite 
pentru importurile de produse subvenționate. Aceste taxe pot fi stabilite fie sub forma unei 
sume fixe sau variabile, fie sub forma unui procent din valoarea totală (ad valorem). 
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OLAF desfășoară investigații legate de evaziunea în domeniul taxelor antidumping: „în iunie 2013, UE 

a stabilit o taxă antidumping pentru modulele fotovoltaice produse în China. După câteva săptămâni, 

au apărut indicii care arătau că această taxă este eludată prin practica de descriere eronată a originii. 

OLAF a deschis o anchetă în decembrie 2013 cu privire la transbordarea frauduloasă via Japonia 

(declararea falsă a originii ca fiind Japonia) și în martie 2014 cu privire la transbordarea frauduloasă 

via Malaysia (declararea falsă a originii ca fiind Malaysia). OLAF a solicitat asistență din partea 

autorităților japoneze și malaysiene și a desfășurat investigații în comun cu autoritățile din mai multe 

state membre. Până la această dată, OLAF a recomandat recuperarea unei sume de peste 

50 de milioane de euro și a sugerat mai multor state membre să facă uz de rezultatele investiga țiilor 

sale în procese de urmărire penală”26

52. Potrivit JRC, în perioada 2008-2015, în cadrul unui proiect-pilot experimental derulat de 

OLAF și JRC în colaborare cu 12 state membre, a fost analizată, prin intermediul 

sistemului ConTraffic, originea declarată pentru 5 milioane de articole importate, fiind 

transmise către statele membre 1 187 de alerte de fraudă potențială privind originea 

mărfurilor. Valoarea economică potențială a acestor alerte era de 19 milioane de euro. În 

ansamblu, pentru 2 % din mărfurile examinate, informațiile declarate cu privire la origine și 

la țara de expediere nu corespundeau cu ruta containerelor. Pe baza datelor rezultate din 

proiectul ConTraffic, Comisia a concluzionat

.  

27

53. Cu toate acestea, ConTraffic are limitările sale și nu poate determina întotdeauna 

originea reală a mărfurilor.  

 că „în 2011, la nivelul UE-27, au existat 

probabil peste 1 500 de cazuri de declarații false ale originii mărfurilor importate, ceea ce se 

traduce printr-o pierdere de venituri pentru UE în valoare totală de cel pu țin 25 de milioane 

de euro, fiind posibil ca aceasta să depășească 100 de milioane de euro”. 

                                                      

26 Raportul din 2015 al OLAF (https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_ro.). 

27 SWD(2013) 483 final. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_ro.�
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Schimbul de informații referitoare la riscuri: un volum prea mare de informații poate fi 

contraproductiv 

54. Autoritățile vamale au obligația de face schimb de informații nu numai cu privire la 

riscurile observate, ci și cu privire la amenințările care prezintă un risc ridicat în alt loc din 

Uniune28

55. Potrivit evaluării finale a programului Vamă 2013

, prin intermediul formularului de informare asupra riscurilor (RIF). Reprezentanți ai 

autorităților vamale care au fost intervievați de Curte și-au exprimat însă preocupările legate 

de calitatea acestor formulare primite din partea altor state membre, invocând faptul că ele 

nu sunt întotdeauna suficient de detaliate pentru a putea fi utile. A fost menționată, de 

asemenea, problema dublei raportări, și anume atât în Sistemul comun de gestionare 

a riscurilor vamale (CRMS), cât și în CIS. Mai mult, s-a menționat faptul că statele membre și 

OLAF nu oferă întotdeauna un feedback adecvat. 

29

Cooperarea și schimbul de informații cu țările din afara UE continuă să se îmbunătățească 

, unele state membre au completat 

numeroase formulare pentru riscuri relativ scăzute și probabile doar la nivel local. Acest 

lucru a dus la un exces de informații și la dificultăți în identificarea riscurilor principale.  

56. Dacă un stat membru are îndoieli întemeiate cu privire la validitatea și/sau autenticitatea 

dovezii privind originea preferențială declarată, acesta poate transmite o cerere de 

cooperare administrativă țării beneficiare/țării partenere din cadrul acordului comercial 

preferențial în vederea obținerii unei confirmări din partea acesteia. Îndoieli întemeiate pot 

apărea atunci când specimenul de ștampilă vamală utilizat pe dovada de origine sau 

autoritatea emitentă diferă de cele indicate în baza de date Specimen Management System30

                                                      

28 Conform articolului 46 alineatul (5) din Codul vamal al Uniunii. 

 

29 Final Evaluation of the Customs 2013 Programme – Final report, Coffey, 2014. 

30 SMS este aplicația utilizată de Comisie pentru a transmite informații pe cale electronică cu 
privire la ștampilele de origine către administrațiile vamale din statele membre. 
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(SMS) gestionată de Comisie. Răspunsul din partea autorităților din țara terță sau, în anumite 

circumstanțe, lipsa acestuia pot justifica refuzul acordării tratamentului tarifar preferențial31

57. Curtea a examinat situația acțiunilor întreprinse de Comisie în urma recomandărilor 5-13 

pe care le-a formulat în Raportul său special nr. 2/2014, intitulat „Sunt gestionate în mod 

corespunzător regimurile comerciale preferențiale?”, și a constatat că aceasta a pus în 

aplicare un plan de acțiune pentru monitorizarea funcționării regimurilor comerciale 

preferențiale

. 

32

58. Cu toate acestea, statele membre au raportat că au întâmpinat probleme cu unele țări, 

cum ar fi India, Indonezia, Afghanistan, Nepal și Bangladesh, date fiind răspunsurile lor 

tardive la cererile de cooperare administrativă și calitatea slabă a acestor răspunsuri. Astfel 

de probleme fuseseră deja detectate de Curte în legătură cu India și Vietnam în cadrul 

auditului susmenționat

 și că a stabilit o rutină permanentă în acest sens (chestionare, vizite de 

monitorizare etc.).  

33

59. Acordurile de asistență reciprocă și protocoalele privind asistența reciprocă cuprinse în 

acorduri internaționale constituie temeiul juridic pentru solicitarea de informații din partea 

țărilor din afara UE, ele servindu-și scopul în mod corespunzător. Curtea a detectat însă 

cazuri de cooperare insuficientă cu China: statele membre au raportat că au întâmpinat 

probleme în obținerea de răspunsuri la solicitările trimise în cadrul asistenței reciproce. 

Potrivit OLAF, până în prezent, numai o treime din aproximativ 150 de cereri de verificare 

transmise Chinei după operațiunea vamală comună SNAKE

. 

34

                                                      

31 A se vedea punctul 68 din Raportul special nr. 2/2014. 

 au primit un răspuns. Regatul 

Unit recurge la serviciile propriului său ofițer de legătură în domeniul vamal din China pentru 

32 COM(2014) 105 final. 

33 A se vedea punctul 88 din Raportul special nr. 2/2014. 

34 Operațiunea vamală comună din 2014 desfășurată de OLAF împreună cu autoritățile din statele 
membre în vederea combaterii fenomenului de subevaluare a importurilor de articole textile și 
de încălțăminte provenite din China. 
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a obține informații cu privire la exporturile efectuate către teritoriul său. La rândul său, OLAF 

are un ofițer de legătură detașat la Beijing. 

60. În contextul Planului de acțiune privind subevaluarea, care însoțește acordul de 

cooperare administrativă strategică din 2015, autoritățile chineze au adăugat un avertisment 

pe toate documentele înaintate autorităților din UE, în care declară că aceste documente nu 

pot fi utilizate în proceduri administrative. Existen ța unor probe privind prețurile articolelor 

textile și de încălțăminte declarate la export ar facilita demersurile întreprinse de autoritățile 

vamale din statele membre pentru a recupera pierderile cauzate de subevaluarea acestor 

mărfuri atunci când comerciantul contestă în fața unei instanțe comunicarea primită ulterior 

acordării liberului de vamă cu privire la cuantumul drepturilor datorate. 

61. În funcție de nevoile sale operaționale, OLAF este în proces de negociere a mai multor 

acorduri de cooperare administrativă cu autorități partenere din țări din afara UE și cu 

organizații internaționale. Astfel de acorduri deja existente între OLAF și serviciile de 

investigare din țări din afara UE reprezintă un instrument suplimentar important de 

protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene, venind în completarea cadrului 

juridic existent. 

Programele de acțiune ale UE au contribuit la intensificarea schimbului de cunoștințe și 

a cooperării între statele membre, însă nu s-au dovedit eficace în asigurarea faptului că 

toate administrațiile vamale naționale acționează ca un tot unitar 

62. Programele Vamă 2013/2020 și Hercule II/III au pus/pun la dispoziție fonduri pentru 

a permite autorităților vamale să coopereze între ele și să facă schimb de informații și de 

bune practici prin: (i) sistemele de comunicare și de schimb de informații; și (ii) participarea 

la acțiuni comune, precum seminare, formări profesionale, grupuri de proiect, vizite de lucru 

și operațiuni transfrontaliere. Curtea a constatat că atât programul Vamă 2013, cât și 

programul Hercule II au fost eficace în promovarea schimbului de cunoștințe și a cooperării 

între statele membre.  
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63. Cu toate acestea, potrivit Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind îndeplinirea obiectivelor programului Hercule II35

64. Obiectivul specific al programului Vamă 2013 constă în „menținerea unui sistem pentru 

măsurarea performanțelor în administrațiile vamale ale statelor membre, pentru 

a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestora”

, „deși s-au depus eforturi pentru 

a se coordona planificarea diferitor programe ale Uniunii, de exemplu în domeniul vamal, s-

ar putea face mai mult pentru consolidarea cooperării dintre serviciile Comisiei pentru a se 

valorifica mai bine sinergiile dintre programe și pentru a se evita suprapunerile între 

programe și inițiativele UE”. 

36. Curtea a constatat însă că nu fusese 

instituit niciun indicator de performanță care să măsoare gradul de îndeplinire a obiectivului 

programului Vamă 2013 ca toate administrațiile vamale ale statelor membre „să-și 

îndeplinească sarcinile […] ca și cum ar fi o singură administrație”, prin asigurarea unor 

controale cu rezultate echivalente în fiecare punct de pe teritoriul vamal al Uniunii, sau 

indicatori care să măsoare gradul de realizare a obiectivului declarat al aceluiași program cu 

privire la protejarea intereselor financiare ale UE. Curtea a constatat că programul 

Vamă 2013 nu și-a îndeplinit obiectivul de a asigura faptul că toate administrațiile vamale 

acționează ca și cum ar fi o singură administrație (a se vedea punctele 89-110

65. Concluzia exprimată în evaluarea finală a programului Vamă 2013 cu privire la protecția 

intereselor financiare ale UE se baza pe feedbackul primit din partea majorită ții 

administrațiilor naționale. Acesta a fost pozitiv în ceea ce privește Sistemul de gestionare 

a riscurilor vamale (CRMS) și în ceea ce privește contribuțiile bazei de date Surveillance2 la 

gestionarea riscurilor. Totuși, Curtea a constatat deficiențe care afectează ambele sisteme de 

schimb de informații, precum și faptul că administrațiile din statele membre nu acționează 

ca și cum ar fi o singură administrație.  

). 

66. În ceea ce privește acțiunile comune, programul a contribuit la crearea și susținerea unor 

rețele de cooperare. Potrivit evaluării finale, existau dovezi solide că programul a contribuit 
                                                      

35 COM(2015) 221 final. 

36 Conform articolului 5 litera (c) din Decizia privind programul Vamă 2013. 
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în mod semnificativ la difuzarea informațiilor relevante, a bunelor practici și a metodelor și 

procedurilor de lucru între statele membre ale UE, în special referitor la dezvoltarea 

specificațiilor naționale pentru sistemele informatice și la implementarea lor. 

67. În ceea ce privește programul Vamă 2020, în pofida faptului că în evaluarea finală 

a programului Vamă 2013 exista recomandarea de „a se dezvolta un cadru exhaustiv de 

monitorizare pentru a urmări performanța și pentru a se identifica chestiunile problematice 

în timp util”, Curtea nu a identificat nicio dovadă care să ateste că statele membre 

colectează date în scopul indicatorilor de performan ță pentru a măsura gradul de 

convergență între ele (cu alte cuvinte, pentru a evalua dacă acționează ca și cum ar fi 

o singură administrație). 

68. Conform articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Decizia privind Hercule II37, unul dintre 

obiectivele acestui program consta în aprofundarea cooperării transna ționale și 

multidisciplinare dintre autoritățile din statele membre, Comisie și OLAF. Cu toate acestea, în 

evaluarea finală s-a concluzionat că programul Hercule II a consolidat această cooperare în 

primul rând între statele membre38

69. Nu sunt disponibile niciun fel de informații cu privire la gradul de realizare a indicatorilor 

de impact pentru programul Vamă 2020. Mai mult, nu sunt disponibile informa ții nici cu 

privire la îndeplinirea indicatorilor de realizare, de rezultat sau de impact stabili ți pentru 

programul Hercule III. Acest lucru împiedică orice evaluare provizorie din partea Curții cu 

privire la eficacitatea programelor respective. 

. Formarea în materie de antifraudă, cursurile de 

formare, seminarele și conferințele care s-au concentrat pe aspectele juridice au fost 

principalii factori care au dus la atingerea acestui obiectiv. 

                                                      

37 Decizia nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea 
promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul 
Hercule II), modificată. 

38 Evaluation of the Hercule II programme – Final Report, Ramboll, 2014. 
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UE a înregistrat progrese în vederea unei aplicări uniforme a legislației vamale 

70. Dat fiind că este o uniune vamală, UE trebuie să aplice Tariful vamal comun și legislația 

vamală a UE într-un mod uniform, asigurând protecția intereselor financiare ale UE și condiții 

de concurență echitabile pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea pe piața 

internă.  

71. Tariful vamal comun este denumirea dată unei combinații dintre o nomenclatură 

(clasificarea mărfurilor) și taxele vamale care se aplică fiecărei categorii de mărfuri. Acest 

tarif este comun tuturor statelor membre ale UE, însă nivelul taxelor depinde de natura 

mărfurilor importate și de originea lor. El conține toate celelalte acte legislative ale UE care 

au un impact asupra taxelor vamale exigibile la un anumit import, de exemplu politica 

comercială comună39

În general, TARIC asigură o aplicare uniformă a măsurilor tarifare 

. 

72. TARIC, Tariful vamal integrat al Uniunii Europene, este o bază de date multilingvă, în care 

sunt integrate toate măsurile legate de tariful vamal comun și de legislația comercială și 

agricolă. Cu ajutorul ei, se asigură aplicarea uniformă a acestor măsuri de către toate statele 

membre și se oferă operatorilor economici o imagine clară a tuturor măsurilor care trebuie 

întreprinse la importul de mărfuri în UE sau la exportul de mărfuri din UE40

73. Comisia monitorizează dacă baza de date TARIC este integrată sau conectată la sistemele 

de acordare a liberului de vamă din statele membre în două moduri: (i) prin efectuarea de 

vizite de monitorizare la autoritățile vamale din statele membre și (ii) prin monitorizarea 

continuă a calității/corectitudinii (controale ale credibilității) declarațiilor vamale depuse în 

statele membre, cu ajutorul bazei de date Surveillance 2. 

.  

                                                      

39 Conform https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-
common-customs-tariff_en. 

40 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
customs-tariff/taric_en. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff_en.�
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff_en.�
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en.�
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en.�
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74. Curtea a constatat că Regatul Unit nu utilizează versiunea actuală a TARIC, și anume 

TARIC 3, deoarece TARIC 1 este singura versiune pe care sistemul electronic de acordare 

a liberului de vamă din Regatul Unit este capabil să o aplice. Datele din TARIC 3 sunt 

convertite manual în TARIC 1 și apoi încărcate. Mai mult, unele măsuri de restricție din TARIC 

lipsesc din sistemul național TARIC al Regatului Unit. Nu în ultimul rând, autoritățile vamale 

din Regatul Unit utilizează coduri de regim vamal diferite fa ță de cele din alte state 

membre41

75. Mai mult, Regatul Unit nu raportează Comisiei în mod separat, în scopul bazei de date 

Surveillance 2, înregistrările privind declarațiile de import pentru mărfuri cu o valoare mai 

mică de 1 000 de euro

. 

42

76. Operatorii care efectuează importuri în Regatul Unit se confruntă cu un risc ridicat de 

aplicare neuniformă a legislației UE, din următoarele motive:  

, în cazul utilizării procedurii simplificate, deoarece aplică un prag 

prestabilit pentru furnizarea de statistici către Eurostat cu privire la comer țul exterior cu 

țările terțe. Articolele importate a căror valoare se situează sub acest prag sunt agregate 

într-un cod special de mărfuri, convenit cu Eurostat pentru a îndeplini acest aspect al 

legislației. În 2014 și în 2015, în Regatul Unit, 88 % din declarațiile de import la nivel de 

articol au fost depuse utilizând procedura simplificată. 

(a) actualizarea manuală a TARIC în sistemul electronic de acordare a liberului de vamă, 

care antrenează un risc de inexactități și de colectare incompletă a veniturilor;  

(b) lipsa măsurilor de restricție din baza de date TARIC 1 a Regatului Unit, ceea ce 

antrenează riscuri privind siguranța și securitatea;  

(c) lipsa de controale privind credibilitatea informațiilor înscrise în declarațiile de import 

pentru mărfuri cu o valoare mai mică de 1 000 de euro, ceea ce sporește și mai mult 

riscul de eroare la aplicarea TARIC; și  

                                                      

41 https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-customs-procedure-
codes/imports-home-use-with-simultaneous-entry-for-free-circulation. 

42 Pragul a fost stabilit la 873 de lire sterline pentru 2017. 
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(d) faptul că sunt utilizate coduri diferite pentru regimurile vamale de import, ceea ce 

constituie o sarcină în plus pentru operatorii care își desfășoară activitatea în diferite 

state membre, precum și un risc de aplicare greșită a dispozițiilor vamale.  

77. În plus, Comisia efectuează actualizări ale TARIC cu efect retroactiv și acestea pot avea un 

impact asupra intereselor financiare ale UE. Aceste actualizări nu sunt însă comunicate în 

mod sistematic către DG Buget astfel încât această direcție generală să poată urmări dacă 

ele sunt aplicate în mod uniform în statele membre.  

78. Licențele și documentele de supraveghere sunt esențiale pentru punerea în aplicare 

a măsurilor de politică comercială, cum ar fi suspendările tarifare43, contingentele tarifare, 

contingentele, plafoanele tarifare44 și măsurile de supraveghere45

79. Licențele și documentele de supraveghere se eliberează pentru o cantitate fixă de 

mărfuri. Pentru a se asigura faptul că nu se introduc mărfuri pe pia ța Uniunii Europene fără 

un document valid, cantitățile importate trebuie consemnate în licență și certificate de 

. La aplicarea acestor 

măsuri, este important să se țină cont de volumul mărfurilor importate: în unele cazuri, 

acesta nu poate fi depășit, iar dacă este depășit, trebuie să se aplice taxe standard. 

                                                      

43 Suspendările tarifare presupun reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru anumite 
categorii de mărfuri într-o perioadă de timp specificată, cu scopul de a răspunde anumitor nevoi 
de materii prime și de bunuri a căror producție internă în UE este insuficientă. 

44 Contingentele tarifare sunt similare suspendărilor tarifare, însă limitate la un anumit volum de 
mărfuri. Atunci când volumul importurilor depășește pragul stabilit, se aplică taxe standard. 
Contingentele tarifare trebuie distinse de contingente, acestea din urmă limitând volumul 
maxim care poate fi importat pentru o anumită categorie de mărfuri la un prag care nu poate fi 
în niciun caz depășit. Plafoanele tarifare sunt similare contingentelor tarifare, însă, în cazul lor, 
aplicarea taxei standard atunci când pragul pentru import este depășit necesită un act juridic al 
Uniunii. 

45 Anumite categorii de mărfuri al căror import constituie o amenințare pentru interesele 
producătorilor din UE, cum ar fi produsele agricole și articolele textile, trebuie să fie însoțite de 
un document de supraveghere pentru a putea fi puse în liberă circulație. Documentele de 
supraveghere emise de oricare dintre statele membre sunt valabile pe tot teritoriul vamal al UE. 
A se vedea baza de date cu măsuri de supraveghere accesibilă de pe linkul următor: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=ro&valstartdate=
&Screen=0&valenddateto=&survNumber=&valstartdateto=&searchedText=&originCode=&orde
rby=&valenddate=&survType=&offset=1&Expand=false. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=ro&valstartdate=&Screen=0&valenddateto=&survNumber=&valstartdateto=&searchedText=&originCode=&orderby=&valenddate=&survType=&offset=1&Expand=false.�
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=ro&valstartdate=&Screen=0&valenddateto=&survNumber=&valstartdateto=&searchedText=&originCode=&orderby=&valenddate=&survType=&offset=1&Expand=false.�
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/surv_consultation.jsp?Lang=ro&valstartdate=&Screen=0&valenddateto=&survNumber=&valstartdateto=&searchedText=&originCode=&orderby=&valenddate=&survType=&offset=1&Expand=false.�


 37 

 

autoritățile vamale pentru fiecare import individual la momentul acordării liberului de 

vamă46

80. Curtea a recomandat

. 

47 Comisiei în Raportul său special nr. 1/2010, intitulat „Sunt 

controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?”, să 

„încurajeze toate statele membre să procedeze la informatizarea derulării procedurilor 

simplificate, inclusiv la gestionarea electronică (consemnarea online a cantității importate la 

momentul acordării liberului de vamă pentru mărfuri) a licențelor și a documentelor similare

81. Această recomandare este programată să fie pusă în aplicare până la sfâr șitul 

anului 2020, odată cu implementarea integrală a dispozițiilor Codului vamal al Uniunii în 

ceea ce privește procedurile simplificate

 

și la utilizarea unor profiluri de risc informatizate care să acopere RPT și aspectele de politică 

comercială comună”.  

48

Comisia a dat curs recomandărilor Curții de Conturi privind informațiile tarifare obligatorii 

. Aceasta nu va include însă și completarea 

electronică a licențelor și a altor documente similare în toate statele membre la momentul 

acordării liberului de vamă. Importurile pentru care nu există un document valid afectează în 

mod negativ interesele producătorilor din UE pe care măsura respectivă de politică 

comercială intenționează să le protejeze. Mai mult, astfel de cazuri pot avea un impact 

negativ asupra intereselor financiare ale UE în cazul suspendărilor tarifare, al contingentelor 

tarifare, al contingentelor și al plafoanelor tarifare. 

82. Informațiile tarifare obligatorii (ITO) reprezintă o decizie scrisă oficială, valabilă pentru 

o perioadă de trei ani și emisă de către o autoritate vamală, care furnizează solicitantului 

o evaluare a clasificării mărfurilor în nomenclatura tarifară a UE înaintea unui import (sau 

a unui export). Aceste decizii trebuie respectate atât de către toate autoritățile vamale din 

UE, cât și de către titularii lor. În cazul în care importatorul este titularul unei decizii ITO, 

                                                      

46 A se vedea punctul 68 din Raportul special nr. 1/2010. 

47 A se vedea a treia liniuță de la punctul 91 din Raportul special nr. 1/2010. 

48 Raportul anual de activitate pe 2015 al DG TAXUD. 
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acest lucru trebuie să fie menționat în declarația vamală privind importul de bunuri de tipul 

celor incluse în sfera acoperită de ITO. Aceste informații reprezintă o securitate juridică 

pentru operatorii economici și contribuie la aplicarea uniformă a legislației vamale. 

83. De asemenea, Curtea a analizat situația punerii în aplicare de către Comisie 

a recomandărilor formulate într-unul dintre rapoartele sale speciale anterioare49. Curtea 

a constatat că, în afara unor evoluții la nivel informatic50

84. Trebuie precizat însă că autoritățile vamale din statele membre selectate nu verifică, la 

momentul acordării liberului de vamă, dacă titularul unei decizii ITO utilizează efectiv decizia 

pentru importurile de bunuri de tipul celor men ționate în aceasta. Declarațiile de import în 

care importatorul declară un cod TARIC diferit, dar apropiat de cel indicat în ITO, nu sunt 

semnalate în niciun fel în sistemul de gestionare a riscurilor pentru a face obiectul unui 

eventual control ulterior acordării liberului de vamă. Astfel, dacă autorită țile din statele 

membre nu verifică aplicarea deciziilor, titularul unei decizii ITO care nu este mul țumit de 

decizia sa poate încadra în mod incorect importurile cu scopul de a eluda obligațiile ce 

decurg din aceasta, evitând astfel plata taxelor mai ridicate care sunt stipulate în decizia ITO. 

 de care se va putea dispune abia 

începând cu luna octombrie 2017, toate recomandările au fost abordate odată cu intrarea în 

vigoare a Codului vamal al Uniunii, a actului de punere în aplicare și a actului delegat conex 

la 1 mai 2016.  

Nu există încă decizii privind determinarea valorii în vamă care să fie valabile la nivelul UE 

85. O decizie privind determinarea valorii în vamă valabilă în întreaga UE ar însemna 

o decizie scrisă oficială, emisă de către o autoritate vamală, care furnizează solicitantului 

o evaluare a tratamentului ce ar trebui să fie aplicat unui anumit element din valoarea în 

vamă, înaintea unui import, pentru o perioadă de timp specificată. În decizie s-ar indica, de 

                                                      

49 A se vedea Raportul special nr. 2/2008 privind informațiile tarifare obligatorii (ITO) (JO C 103, 
24.4.2008, p. 1). 

50 De exemplu, validarea numerelor EORI (numerele de înregistrare și identificare a operatorilor 
economici) în baza de date privind informațiile tarifare europene obligatorii (EBTI). 
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exemplu, modul în care trebuie tratată plata unui comision, plata unei redeven țe sau 

aspecte dintr-un acord privind prețurile de transfer în scopul determinării valorii în vamă51

86. O decizie privind determinarea valorii în vamă valabilă în întreaga UE ar oferi 

o securitate juridică și ar asigura condiții de concurență echitabile pentru operatorii care își 

desfășoară activitatea în mai multe state membre. Curtea a recomandat

.  

52

87. Codul vamal al Uniunii

 Comisiei să ia 

măsurile administrative și legislative care se impun pentru a compensa „lipsa unor dispoziții 

legislative comunitare care să permită stabilirea unor decizii la nivelul Comunită ții privind 

determinarea valorii în vamă”.  

53

88. Comisia nu a pus încă în aplicare recomandarea Curții. Nici după 17 ani nu este încă 

posibil să se emită decizii privind determinarea valorii în vamă care să fie valabile la nivelul 

UE.  

 a împuternicit Comisia să extindă printr-un act delegat sfera 

deciziilor referitoare la informațiile obligatorii pentru a acoperi și „alți factori pe baza cărora 

se aplică taxele la import sau la export și alte măsuri legate de comerțul cu mărfuri”, așadar 

inclusiv aspectele legate de determinarea valorii în vamă. Cu toate acestea, Comisia nu s-a 

prevalat deocamdată de această prerogativă.  

Statele membre nu urmează o abordare uniformă la controlul vamal al importurilor, ceea 

ce poate duce la pierderi de taxe vamale 

89. Autoritățile vamale din diferitele state membre ar trebui să ac ționeze ca și cum ar fi „o 

singură administrație”. Acesta era, de altfel, unul dintre principalele obiective al programului 

Vamă 2013. Atunci când statele membre nu urmează o abordare uniformă în materie de 

                                                      

51 Conform studiului intitulat Revenue Package, Technical guidelines on advance rulings for 
classification, origin and valuation, and Practical guidelines for valuation control, publicat de 
Organizația Mondială a Vămilor (OMV), 2015. 

52 A se vedea punctul 86 din Raportul special nr. 23/2000 privind determinarea valorii, în scop 
vamal, a mărfurilor importate (valoarea în vamă). 

53 Articolul 35 și articolul 36 litera (b) din Codul vamal al Uniunii. 
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controale vamale, defraudatorii pot profita de cea mai slabă verigă din lan ț pentru a efectua 

importuri frauduloase.  

90. Curtea a constatat că nu există o aplicare armonizată și standardizată a controalelor 

vamale de către statele membre pentru a se asigura un nivel echivalent de control vamal în 

întreaga Uniune, astfel încât să nu se dea naștere unor comportamente anticoncurențiale la 

diferitele puncte de intrare și de ieșire de pe teritoriul Uniunii. 

Lipsa unei abordări uniforme în ceea ce privește controalele vamale în materie de 

subevaluare are un efect distorsionant asupra alegerii statului membru de import 

91. Combaterea fraudelor care au loc prin subevaluare reprezintă o provocare pentru 

statele membre. În aceste cazuri de fraudă potențială, ar trebui acordată prioritate 

controalelor la acordarea liberului de vamă deoarece importatorii respectivi pot intra 

ulterior în stare de insolvență sau pot dispărea. În cazul în care există îndoieli întemeiate cu 

privire la faptul că valoarea declarată corespunde valorii efective a tranzacției, autoritățile 

vamale pot solicita, la momentul controlului efectuat la acordarea liberului de vamă, 

informații suplimentare și prezentarea de documente în plus. Pot exista îndoieli întemeiate 

în special atunci când valoarea declarată este inferioară unui prag de risc definit.  

92. În scopul gestionării riscurilor, pragul de risc poate fi stabilit pe baza unor pre țuri 

echitabile (a se vedea punctul 48). În anumite cazuri, importatorii depun documente 

justificative (facturi, contracte de vânzare-cumpărare, extrase de cont) care concordă toate 

cu valorile mici (false) declarate. Toate informațiile din documentele prezentate în vamă 

corespund, subevaluarea fiind astfel dificil de detectat. În astfel de cazuri, este posibil să se fi 

efectuat alte plăți, fie în numerar, fie prin intermediul unor terți, care acoperă diferența 

dintre prețul declarat (subevaluat) și prețul real. Figura 2 prezentată în continuare ilustrează 

un exemplu de subevaluare care implică efectuarea în avans a unei plăți în numerar. 
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Figura 2 – Subevaluare cu o plată în numerar efectuată în avans  

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza unui exemplu al OMV. 

93. Regimul vamal 42 este regimul utilizat de importator cu scopul de a obține o scutire de 

la plata TVA-ului atunci când mărfurile importate urmează să fie transportate către un alt 

stat membru. În astfel de cazuri, TVA-ul este exigibil în statul membru de destina ție54. La 

efectuarea importurilor sub regimul vamal 42, ar trebui solicitate informații suplimentare cu 

privire la valoarea reală a tranzacției din partea autorităților vamale din statul membru de 

destinație în cadrul asistenței reciproce, deoarece, în aceste cazuri, destinatarul final al 

mărfurilor poate efectua, de exemplu către un furnizor chinez, o plată care este mult mai 

mare decât valoarea înscrisă pe factură și prezentată de reprezentantul vamal autorităților 

vamale din statul membru de import. Acest demers poate fi însă îndelungat sau se poate 

solda cu un eșec întrucât cumpărătorul declarat poate să difere de destinatarul final al 

mărfurilor sau poate fi o firmă fantomă55

                                                      

54 Raportul special nr. 13/2011: „Modul în care este controlat regimul vamal 42 este de natură să 
prevină și să detecteze evaziunea în materie de TVA?”. 

.  

55 Un comerciant înregistrat în scopuri de TVA care, în mod posibil cu intenții frauduloase, 
achiziționează sau pretinde că achiziționează bunuri sau servicii fără să plătească TVA și care 

 

Vânzător
(țara exportatoare)

Cumpărător
(statul membru 

importator din UE)

(1)                            Plată în numerar = 2 000 de euro

(3)        Vămuire la intrarea pe teritoriul vamal al UE
- Valoarea declarată în vamă: 200 de euro
- Suma nedeclarată: 1 800 de euro

Factura
preț = 200 de euro

(2)
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94. În cazul în care îndoielile persistă, se pot preleva eșantioane din mărfurile importate și 

se poate solicita o garanție56

95. Curtea a selectat, în fiecare dintre statele membre vizitate, câte un e șantion de 30 de 

importuri de articole textile și de încălțăminte din Asia efectuate în 2015 și posibil 

subevaluate, pentru a verifica dacă fuseseră respectate solicitările conținute în comunicările 

de asistență reciprocă ale OLAF legate de subevaluare. Curtea a constatat că statele membre 

puseseră în aplicare comunicările relevante din cadrul asistenței reciproce în moduri diferite 

și că solicitările OLAF nu au fost respectate în toate cazurile. Curtea a constatat, de 

asemenea, că elementele eșantionate erau cu mult subevaluate. În unele cazuri, prețurile 

declarate la import pentru bumbacul procesat erau chiar mai mici decât cele pentru 

bumbacul brut. În continuare, 

 pentru a acoperi eventualele pierderi de taxe vamale. Cu ocazia 

implementării domeniului de control prioritar privind subevaluarea produselor textile și de 

încălțăminte importate din țări asiatice, Comisia a furnizat statelor membre orientări clare în 

ceea ce privește modul în care ar trebui combătută practica subevaluării. Cu toate acestea, 

există în continuare dificultăți de ordin practic. 

figura 3 și figura 4

                                                                                                                                                                      
furnizează aceste bunuri sau servicii facturând TVA, fără să plătească însă TVA-ul colectat către 
autoritatea fiscală națională. 

 prezintă o comparație între pragurile de 

risc definite pentru bumbacul procesat, pre țurile la bumbacul brut și prețurile declarate la 

import în eșantioanele selectate pentru Regatul Unit și pentru Polonia:  

56 Conform articolului 191 din Codul vamal al Uniunii și articolului 244 din Regulamentul de punere 
în aplicare a Codului vamal al Uniunii. 
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Figura 3 – Prețurile la importurile de mărfuri din bumbac procesat cuprinse în eșantionul 

pentru Regatul Unit și comparația cu pragurile de risc și cu prețul la bumbacul brut 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din resursa online THESEUS 
(https://theseus.jrc.ec.europa.eu) și de pe linkul 
http://www.finanzen.net/rohstoffe/baumwollpreis/euro/historisch. 
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Figura 4 – Prețurile la importurile de mărfuri din bumbac procesat cuprinse în eșantionul 
pentru Polonia și comparația cu pragurile de risc și cu prețul la bumbacul brut 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din resursa online THESEUS 
(https://theseus.jrc.ec.europa.eu) și de pe 
linkul http://www.finanzen.net/rohstoffe/baumwollpreis/euro/historisch

96. Curtea a constatat, de asemenea, că statele membre care efectuează un număr mai 

redus de controale la acordarea liberului de vamă atrag mai multe importuri. Acest lucru 

este evident în special în cazul controalelor legate de subevaluarea articolelor textile și de 

încălțăminte importate din China, prin faptul că statele membre care nu efectuează 

controale la acordarea liberului de vamă atrag trafic dinspre alte state membre. 

.  

97. Regatul Unit nu aplică pragurile de risc descrise la punctul 92 și nici nu solicită, la 

acordarea liberului de vamă, o garanție pentru punerea în liberă circulație a mărfurilor 

declarate la o valoare posibil subevaluată, pentru a putea acoperi astfel o eventuală pierdere 

de taxe vamale. Or, OLAF a solicitat tuturor statelor membre să ia toate măsurile preventive 

adecvate pentru a proteja interesele financiare ale UE și să „solicite garanții pentru 

transporturile suspecte cu scopul de a preveni eventuale pierderi viitoare în colectarea 

taxelor vamale”. 
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98. Curtea a constatat că, din cauza faptului că în Regatul Unit nu se solicită nicio garan ție 

pentru mărfurile posibil subevaluate, se creează devieri ale traficului: diverse importuri de 

mărfuri semnificativ subevaluate provenite din China sosesc în regim de tranzit din alte state 

membre și, după ce au făcut obiectul regimului vamal 42 în Regatul Unit, sunt transportate 

înapoi spre Europa continentală (este vorba, de exemplu, de articole textile și de 

încălțăminte originare din China și expediate în regim de tranzit vamal extern din Hamburg 

către Dover, unde sunt puse în liberă circulație în temeiul regimului vamal 42 fără să facă 

obiectul unor controale la acordarea liberului de vamă, fiind apoi transportate înapoi, de 

exemplu, către Polonia sau către Slovacia). Figura 5

Figura 5 – Un caz de alegere a celui mai favorabil punct de import utilizând regimul 

vamal 42 

 prezintă un exemplu de astfel de 

practică de alegere a celui mai favorabil punct de import utilizând regimul vamal 42: 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

99. Operațiunea „Octopus” a fost derulată în 2016 de către administrația vamală din 

Franța, în cooperare cu OLAF. Ea s-a axat pe importurile realizate în baza regimului vamal 42. 

Această acțiune de cooperare administrativă a evidențiat faptul că fraudele prin subevaluare 

au avut loc în principal în Regatul Unit și au fost agravate de faptul că nu s-a plătit TVA în 

statele membre de destinație. Valorile declarate pe baza unor facturi false au fost 

(3)        Import în UE sub regimul vamal 42

Dover, UK

 Taxe vamale neplătite în integralitate 

(1) Sosirea în UE 

a mărfurilor subevaluate
Hamburg, DE

(2) Tranzit

(4) Transportul 
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Varșovia, PL
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subevaluate cu cinci de până la zece ori, antrenând un impact semnificativ asupra colectării 

taxelor vamale datorate și a altor taxe57

100. În ceea ce privește impactul utilizării frauduloase a regimului vamal 42 asupra 

pierderilor de TVA și de taxe vamale, conform celor menționate de Curte la punctul 83 din 

Raportul special nr. 24/2015

.  

58

101. În 

, „Curtea a identificat în Regatul Unit două cazuri de importuri 

subevaluate care făcuseră obiectul regimului vamal 42 și care fuseseră deja identificate de 

către Administrația fiscală și vamală din Regatul Unit (HMRC) ca urmare a operațiunii vamale 

comune coordonate de OLAF. HRMC a estimat impactul asupra colectării de TVA la 

0,5 milioane de lire sterline în Regatul Unit și la 10,6 milioane de lire sterline în alte state 

membre. În Regatul Unit, impactul estimat asupra colectării de taxe vamale se ridică la 81 de 

milioane de lire sterline. Aceste impacturi au fost estimate de către HMRC pentru toate 

produsele importate pe o perioadă de trei ani de către cei doi comercianți identificați în 

eșantion”.  

figura 6

                                                      

57 A se vedea pagina 

 sunt prezentate date provenite de la Eurostat din perioada 2007-2016 cu 

privire la cele cinci state membre selectate de Curte. Statele membre care au efectuat 

controale temeinice la acordarea liberului de vamă pentru a detecta eventualele subevaluări 

de articole textile și de încălțăminte provenite din China au observat o creștere a prețurilor 

medii declarate la import, însă s-au văzut confruntate cu o scădere a volumului importurilor. 

Creșterea volumului importurilor în Regatul Unit a fost de 358 000 de tone, în timp ce, per 

ansamblu, scăderea volumului importurilor în celelalte patru state membre a fost de 

264 000 de tone. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12973-la-douane-et-l-olaf-presentent-
les-resultats-de-l-operation-octopus pentru mai multe detalii privind operațiunea vamală 
comună „Octopus”. 

58 Raportul special nr. 24/2015 al Curții, intitulat „Combaterea fraudei intracomunitare în 
domeniul TVA: sunt necesare eforturi suplimentare”. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12973-la-douane-et-l-olaf-presentent-les-resultats-de-l-operation-octopus�
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12973-la-douane-et-l-olaf-presentent-les-resultats-de-l-operation-octopus�
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Figura 6 – Prețul mediu și volumul mediu al importurilor de articole textile și de 

încălțăminte în perioada 2007-2016 

 

 

Sursa: Eurostat. 

102. Această situație este confirmată și de estimările efectuate de OLAF pentru 

perioada 2013-2016 cu privire la pierderile potențiale de taxe vamale cauzate de 

subevaluarea articolelor textile și de încălțăminte.  
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103. Potrivit OLAF59, „Regatul Unit ar fi trebuit să pună la dispozi ție în perioada 2013-2016 

resurse proprii tradiționale suplimentare estimate la 1,9874 miliarde de euro (brut) sau 

1,5736 miliarde de euro (net). Cuantificarea posibilei pierderi (la valoare netă, după 

deducerea costurilor de colectare), în raport cu totalul resurselor proprii și al resurselor 

proprii tradiționale efectiv puse la dispoziție de statele membre pe parcursul aceleiași 

perioade, este prezentată în continuare”, în figura 7

Figura 7 – Impactul la nivelul bugetului UE al sumei estimative reprezentând posibile 

pierderi în colectarea de taxe vamale în Regatul Unit 

.  

 

                                                      

59 Raportul anual de activitate pe 2016 al DG Buget. 
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Sursa: Raportul anual de activitate pe 2016 al DG Buget. 

104. Aceste constatări sunt coroborate și de cele din Raportul special al Curții nr. 23/2016, 

unde se menționează că „diferențele dintre statele membre în ceea ce privește practicile de 

control vamal pot spori atractivitatea unui port în raport cu altele pentru companiile de 

transport maritim internaționale”60

Statele membre au abordări diferite în ceea ce privește combaterea fraudei în materie de 

origine și de clasificare a mărfurilor 

. 

105. OLAF poate difuza alerte de fraudă către statele membre prin intermediul unor 

comunicări de asistență reciprocă. Aceste comunicări conțin solicitări adresate autorităților 

vamale din statele membre pentru a proteja interesele financiare ale UE.  

106. Curtea a constatat că cele cinci state membre selectate au urmat abordări diferite în 

tratarea următoarelor comunicări trimise de OLAF în cadrul asisten ței reciproce: 2015/15 

privind încadrarea tarifară incorectă și 2014/21-2015/18 privind descrierea eronată a originii. 

Operatorii economici cu intenții necinstite pot exploata diferențele de abordare în controlul 

vamal pentru a eluda plata taxelor vamale datorate. 

                                                      

60 A se vedea punctele 82 și 93-99 din Raportul special nr. 23/2016, intitulat „Transportul maritim 
în UE: în ape tulburi - multe investiții ineficace și nesustenabile”. 
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107. Curtea a constatat, de asemenea, că urmărirea modului în care s-a dat curs 

comunicărilor OLAF este mai ușor de realizat în statele membre în care este obligatoriu să se 

indice expeditorul în declarația vamală de import (DAU). 

Statele membre urmează abordări diferite în ceea ce privește regimurile de sancțiuni 

108. În UE, asigurarea respectării legislației vamale este o obligație care revine statelor 

membre61

109. Curtea a constatat că infracțiunile vamale sunt considerate de natură penală în 

Polonia, Belgia și Franța, declanșând în mod sistematic proceduri penale. În Polonia, nu 

există sancțiuni administrative sau sancțiuni civile împotriva infracțiunilor vamale.  

, acestea putând recurge la o gamă diversă de sancțiuni de ordin civil, 

administrativ și/sau penal pentru a descuraja comiterea de infracțiuni. Acest lucru poate 

denatura concurența pe piața internă între operatori economici legitimi, în timp ce 

defraudatorii pot exploata aceste diferen țe și pot aduce, astfel, atingere intereselor 

financiare ale UE. 

110. Comisia a prezentat o propunere de directivă privind cadrul juridic al Uniunii referitor 

la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente62, care este în curs de a fi 

examinată de Consiliu și de Parlamentul European. Propunerea de directivă este rezultatul 

unui studiu63

Există o serie de lacune în ceea ce privește controlul vamal al importurilor 

 privind cadrele juridice ale statelor membre în domeniul infrac țiunilor vamale 

și al sancțiunilor aferente.  

111. Gestionarea riscurilor realizată de autoritățile vamale din statele membre include 

identificarea, evaluarea, analiza și atenuarea diferitor tipuri și niveluri de risc asociate 

comerțului internațional de mărfuri.  

                                                      

61 În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

62 COM(2013) 884 final. 

63 Raportul grupului de proiect „Vamă 2013” referitor la sancțiunile din domeniul vamal. 
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112. Gestionarea riscurilor vamale la nivelul UE funcționează după principiul: „evaluare în 

prealabil, control când este necesar”. În funcție de natura lor, riscurile pot fi abordate înainte 

de încărcarea mărfurilor în țara exportatoare, înainte de sosirea lor pe teritoriul UE sau la 

locul de descărcare, la momentul importului sau după ce mărfurile au fost puse în liberă 

circulație64

113. Importurile pot avea loc prin intermediul procedurilor normale sau al procedurii 

simplificate. Importurile efectuate pe baza procedurii simplificate facilitează comer țul, în 

sensul că procesul de acordare a liberului de vamă pentru mărfuri este mai rapid. Comisia 

elaborează în fiecare an un raport privind performan ța uniunii vamale, în care se prezintă 

o imagine de ansamblu a frecvenței și a eficacității diferitor tipuri de controale vamale 

efectuate.  

.  

Statele membre nu efectuează controale înainte de sosirea mărfurilor pentru a proteja 

interesele financiare ale UE 

114. În etapa premergătoare sosirii mărfurilor, autoritățile vamale pot obține în avans 

informații referitoare la sosirile iminente de mărfuri pe baza documentelor care însoțesc 

transportul acestora, precum și din alte surse. În UE, transportatorii sau reprezentanții lor 

autorizați pot depune declarații sumare de intrare (ENS) electronice la primul port (aeroport) 

de intrare pe teritoriul vamal al UE cu un anumit timp înainte de sosirea mărfurilor. Echipele 

de analiză a riscurilor vamale au posibilitatea de a analiza aceste date și de a proceda la 

selecții preliminare direcționate. Cu toate acestea, informațiile disponibile în această etapă 

nu sunt suficiente pentru a permite verificări detaliate în scopuri fiscale, de exemplu în ceea 

ce privește determinarea valorii în vamă sau clasificarea mărfurilor importate65

115. Autoritățile vamale din cele cinci state membre selectate au susținut că nu pot efectua 

verificări în scop fiscal ale declarațiilor sumare de intrare înainte de sosirea mărfurilor din 

. 

                                                      

64 Conform documentului COM(2014) 527 final din 21 august 2014. 

65 Conform documentului Revenue Package, Technical guidelines on advance rulings for 
classification, origin and valuation, and Practical guidelines for valuation control, publicat de 
Organizația Mondială a Vămilor (OMV), 2015. 
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cauza lipsei de date relevante. Cu toate acestea, operatorii economici suspecți (cu 

antecedente) pot declanșa efectuarea unor verificări în scop fiscal înainte de sosirea 

mărfurilor dacă declarația sumară de intrare conține date privind expeditorul și destinatarul. 

În general, aceste date există, dar pot apărea situații în care ele lipsesc66

Statele membre nu efectuează întotdeauna controalele sugerate de sistemele lor de 

gestionare a riscurilor 

.  

116. Controalele care sunt efectuate la acordarea liberului de vamă și care sunt propuse de 

sistemul de gestionare a riscurilor pot fi fie fizice sau documentare, fie pot consta în 

prelevarea unor eșantioane din mărfuri în vederea unor analize suplimentare, inclusiv 

analize de laborator.  

117. Curtea a constatat că, în statele membre vizitate de Curte, cu excepția Regatului Unit, 

lucrătorul vamal poate schimba intenționat o măsură de control sugerată de un filtru de risc 

fără să fie nevoie de o aprobare sau de o confirmare de la nivelul ierarhic superior. Acest 

lucru constituie o lacună în sistemul de control intern, care este de natură să erodeze 

eficacitatea sistemului de gestionare a riscurilor vamale. 

118. În Regatul Unit, controalele documentare și cele fizice se aplică numai la procedurile 

de import normale, care constituie 12 % din declarațiile de import. Curtea a constatat că 

99,77 % din importurile declarate în baza procedurilor normale în 2015 au fost vămuite într-

un interval de mai puțin de o oră și că verificările documentare care sunt efectuate pentru 

a detecta eventualele cazuri de declarare eronată a originii la acordarea liberului de vamă nu 

includ nici dovezile de origine inițiale și nici verificarea în baza de date ConTraffic pentru 

a detecta eventualele neconcordanțe. Acest lucru pune sub semnul întrebării eficacitatea 

controalelor efectuate la acordarea liberului de vamă în Regatul Unit. Restul de 88 % din 

declarațiile de import au fost depuse pe baza procedurii simplificate și nu au făcut obiectul 

unui control la acordarea liberului de vamă.  

                                                      

66 Acest lucru se întâmplă atunci când transportatorii depun declarațiile sumare de intrare odată 
cu datele aferente conosamentului principal, și nu împreună cu datele aferente conosamentului 
de casă furnizate de agenții de expediție. 
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Nivelul controalelor ulterioare acordării liberului de vamă nu compensează numărul mai 

mic de controale efectuate la momentul acordării liberului de vamă în cazul procedurii 

simplificate  

119. Operatorii care sunt autorizați să utilizeze proceduri vamale simplificate pentru 

efectuarea de importuri beneficiază de un proces mai rapid de acordare a liberului de vamă. 

Autoritățile vamale se bazează pe corectitudinea declarațiilor lor de import și efectuează mai 

puține controale înainte de a pune mărfurile în liberă circulație. Acest fapt ar trebui 

compensat prin audituri premergătoare autorizării și prin audituri ex post67

120. Curtea a constatat însă că, în Spania și în Regatul Unit, nu se efectuează controale la 

acordarea liberului de vamă în cazul procedurii simplificate. Acest lucru este deosebit de 

preocupant în cazul Regatului Unit, unde marea majoritate a declarațiilor de import sunt 

depuse pe baza procedurii simplificate.  

. În 2015, 

aproximativ patru cincimi din totalul importurilor UE s-au realizat prin intermediul procedurii 

simplificate. Numai 0,2 % din aceste importuri au făcut obiectul unor controale la acordarea 

liberului de vamă. 

121. Un operator economic autorizat (AEO) este un comerciant care beneficiază de 

credibilitate și, așadar, de mai puține controale documentare și fizice la vămuire. Statutul de 

AEO este acordat de către autoritățile vamale cu condiția ca operatorul respectiv să 

îndeplinească anumite criterii68

122. Una dintre simplificările prevăzute în Codul vamal al Uniunii permite depunerea unei 

declarații de import prin intermediul unei înscrieri în evidențele operatorului care deține 

statutul de AEO. În acest caz, operatorul este obligat să notifice autorită țile vamale cu privire 

.  

                                                      

67 Raportul special nr. 1/2010: „Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate 
pentru importuri?” 

68 La articolul 39 din Codul vamal al Uniunii sunt prevăzute criteriile pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat (AEO). 
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la prezentarea mărfurilor în cauză, însă această notificare69 nu include și date referitoare la 

originea, clasificarea tarifară și valoarea mărfurilor, ceea ce ar permite autorităților vamale 

să procedeze la o analiză pertinentă a riscurilor în scop fiscal. În plus, autoritățile vamale pot 

acorda o dispensă operatorului economic autorizat de la obligația de a prezenta mărfurile în 

vamă70

123. Curtea a identificat cazuri de AEO în sectorul de curierat care utilizează abuziv scutiri 

de taxe vamale pentru expedieri de marfă cu valoare mică, precum și alte cazuri de AEO care 

nu îndeplineau condițiile aferente acestui statut la momentul vizitei Curții sau care au 

prezentat importuri subevaluate de articole textile și de încălțăminte provenite din China fie 

în calitate de declaranți, fie în calitate de reprezentanți.  

.  

124. Curtea a constatat că autoritățile din Italia nu efectuează audituri ulterior acordării 

liberului de vamă, astfel cum sunt definite acestea în Ghidul privind auditul în domeniul 

vamal, nici măcar în ceea ce privește AEO. În Regatul Unit, Curtea a examinat zece dosare 

corespunzătoare unor auditori efectuate ulterior acordării liberului de vamă pentru un 

număr de operatori economici autorizați, însă niciunul nu era un veritabil audit ulterior 

acordării liberului de vamă, fiind vorba, mai degrabă, de o evaluare sau monitorizare 

realizată pentru a se verifica dacă condițiile aferente statutului de AEO continuau să fie 

îndeplinite.  

125. În fine, în iulie 2016, Comisia a constatat că șase state membre71 fie nu desfășuraseră 

deloc audituri ulterioare acordării liberului de vamă, fie nu comunicaseră informații cu 

privire la aceste audituri. Statele membre respective reprezentau aproximativ 20 % din 

valoarea totală a taxelor vamale colectate în UE72

                                                      

69 Mesajul I2 de notificare a prezentării mărfurilor în vamă în cazul înscrierii în evidențele 
declarantului conform anexei B la Regulamentul delegat privind Codul vamal al Uniunii. 

. Scopul acestor audituri este de a aborda 

riscurile reziduale care pot persista după controalele efectuate la momentul acordării 

70 În conformitate cu articolul 182 din Codul vamal al Uniunii. 

71 Belgia, Estonia, Italia, Portugalia, România și Slovenia. 

72 A se vedea punctul 4.18 din Raportul anual pe 2016 al Curții. 



 55 

 

liberului de vamă și după celelalte controale ulterioare. Dacă nu au loc astfel de audituri, 

riscurile respective subzistă. 

Controalele ulterioare acordării liberului de vamă rareori acoperă importuri efectuate în 

alte state membre  

126. Atunci când un importator care își are sediul într-un stat membru (statul membru 2) 

efectuează o operațiune de import într-un alt stat membru (statul membru 1), controalele 

vamale trebuie efectuate de autoritățile din acesta din urmă73

127. Curtea a constatat că autoritățile vamale din statul membru 1 nu le contactează pe 

cele din statul membru 2 pentru a solicita evidențele contabile, conturile bancare etc. ale 

operatorului care își are sediul în acest din urmă stat membru și că autoritățile vamale din 

statul membru 2 nu sunt la curent cu importurile respective întrucât autorită țile din statul 

membru 1 nu sunt obligate să le informeze cu privire la importurile efectuate.  

. 

128. Această situație este agravată de faptul că informațiile incluse în baza de date 

existentă cu privire la importurile realizate în statele membre, și anume „Surveillance 2”, 

prezintă o utilitate limitată pentru auditurile efectuate ulterior acordării liberului de vamă 

întrucât nu includ numele importatorului și/sau al declarantului. Implementarea integrală74

129. Curtea a constatat că această situație se aplică în mod deosebit în cazul regimului 

vamal 42. Pe baza acestei proceduri, importatorul cu sediul în statul membru 2 poate numi 

 

a unei baze de date denumite „Surveillance 3”, care include, pe lângă acest tip de informa ții, 

și alte date relevante, nu este preconizată să aibă loc mai devreme de 1 octombrie 2018. 

                                                      

73 Comitetul Codului Vamal (secțiunea Reglementări vamale generale) a concluzionat în cadrul 
celei de a 30-a reuniuni din 19.5.2000 următoarele: „[…] răspunderea efectuării controalelor 
revine statelor membre în care are loc vămuirea mărfurilor. S-a recunoscut faptul că pot 
interveni dificultăți atunci când conturile și mărfurile se află într-o altă locație, însă s-a 
considerat că statele membre ar trebui să colaboreze în mod adecvat”. 

74 Conform Deciziei 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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un reprezentant în statul membru 1 pentru a efectua un import în statul membru respectiv, 

îngreunând astfel desfășurarea unui eventual control ulterior acordării liberului de vamă.  

130. Potrivit OLAF, în jur de 57 % din totalul importurilor din China de articole textile și de 

încălțăminte suspectate de a fi subevaluate sunt vămuite în baza regimului vamal 42, deși 

doar 16 % din importuri sunt vămuite în baza acestei proceduri.  

131. Comisia a observat, la rândul ei, în cursul unei inspecții efectuate în Slovacia în 

decembrie 2016, că principalul risc de subevaluare a fost identificat la nivelul importurilor 

care fac obiectul regimului vamal 42, în cazul cărora importatorul își are, de regulă, sediul 

într-un alt stat membru, ceea ce face și mai dificilă combaterea acestui tip de fraudă prin 

intermediul controalelor ulterioare acordării liberului de vamă.  

Lipsa controalelor cu privire la scutirile de taxe pentru trimiterile cu valoare mică 

antrenează pierderi de taxe vamale 

132. Legislația vamală prevede o derogare sau o scutire de la plata taxelor vamale pentru 

trimiterile cu valoare nesemnificativă. Mărfurile a căror valoare nu depășește un anumit 

prag sunt scutite de la plata taxelor vamale și a altor taxe. Această scutire se explică prin 

faptul că veniturile limitate care pot fi colectate pentru expedieri de marfă cu valoare mică 

nu compensează costurile comerciale ale operatorului și costurile administrative necesare 

pentru a se asigura conformitatea cu reglementările vamale.  

133. Expansiunea rapidă a comerțului electronic a schimbat această situație. După cum 

recunoaște și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)75

134. Mărfurile livrate între întreprinderi și consumatori (business-to-consumer – B2C) și 

provenite din țări terțe beneficiază de o scutire de la plata TVA (și de la plata taxelor vamale) 

, „la momentul 

la care au fost introduse cele mai recente scutiri de taxe la importurile de o valoare mică, 

comerțul online nu exista, iar nivelul importurilor care beneficiau de aceste scutiri era relativ 

scăzut”. 

                                                      

75 OCDE, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project, OECD Publishing, 2014. 
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care se aplică pentru mărfuri de valoare mică, cu condiția ca aceasta din urmă să nu 

depășească pragul de 10 sau de 22 de euro. Pe lângă TVA, atunci când valoarea mărfurilor 

este mai mare de 150 de euro, trebuie percepute taxe vamale. Un cadou trimis de 

o persoană privată către o altă persoană privată (P2P) este scutit de la plata TVA și a taxelor 

vamale dacă valoarea sa nu depășește 45 de euro. Dacă valoarea cadoului depășește 45 de 

euro, însă nu este mai mare de 700 de euro, fără TVA, se poate aplica o cotă standard de 

2,5 % ca taxă vamală. Toate aceste scutiri se aplică și bunurilor achiziționate online din țări 

din afara UE. 

135. Curtea a constatat că sistemele electronice de acordare a liberului de vamă din statele 

membre selectate au acceptat (i) importuri care solicitau o scutire de la plata taxelor vamale 

pentru mărfuri cu o valoare nesemnificativă, deși valoarea lor declarată76

136. De asemenea, Curtea a constatat că până și transportatori ce dețineau statutul de 

operator economic autorizat au utilizat abuziv astfel de scutiri pentru importuri efectuate 

după intrarea în vigoare a actului delegat și a actului de punere în aplicare a Codului vamal al 

Uniunii

 depășea 150 de 

euro, precum și (ii) importuri de trimiteri comerciale declarate drept cadouri.  

77 la 1 mai 2016. Acest lucru este deosebit de grav, întrucât se presupune că 

operatorii economici autorizați dispun de controale interne capabile să prevină și să 

detecteze tranzacțiile ilegale sau neregulamentare78

137. Probele colectate de Regatul Unit cu privire la comer țul electronic indică o subevaluare 

masivă a bunurilor importate din Extremul Orient și din ce în ce mai mult din SUA, cu un 

factor cuprins între 10 și 100 de ori sub evaluarea corectă.  

. 

                                                      

76 Valoarea intrinsecă definită ca valoarea efectivă a articolului, fără costurile de asigurare și de 
transport. 

77 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). 

78 Conform articolului 25 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul de punere în aplicare a Codului 
vamal al Uniunii. 
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138. Potrivit autorităților vamale belgiene, bunurile achiziționate de pe anumite site-uri din 

afara UE sunt sistematic declarate ca având o valoare sub 22 de euro, în timp ce 

consumatorul a plătit în realitate o sumă mai mare79

139. În fine, potrivit unui studiu realizat de Copenhagen Economics

.  

80

140. Așadar, pierderile de taxe vamale se produc ca urmare a două cauze: (i) subevaluarea 

mărfurilor, astfel încât acestea să poată fi declarate în mod gre șit ca fiind eligibile pentru 

scutirea de taxe aplicabilă trimiterilor cu valoare nesemnificativă; și (ii) aplicarea scutirii 

pentru mărfuri neeligibile, de exemplu mărfuri declarate la o valoare mai mare de 150 de 

euro și acceptate de sistemul electronic de acordare a liberului de vamă din cauza unei 

lacune existente în acesta sau trimiteri comerciale (B2C) declarate drept cadouri deoarece, 

astfel, ele nu sunt controlate de autoritățile vamale.  

, se percep taxe de 

import doar pentru 47 % din trimiterile poștale taxabile și această colectare incompletă 

a taxelor de import se traduce în mod direct printr-o pierdere de taxe vamale la nivelul UE în 

valoare de aproximativ 0,25 miliarde de euro.  

141. În cazul transportatorilor care dețin statutul de operator economic autorizat, această 

pierdere de taxe vamale este cu atât mai posibilă deoarece ace știa beneficiază de reducerea 

numărului de controale fizice și de verificări ale documentelor, ceea ce include mai puține 

controale la punctul de import, această reducere putând fi luată în considerare, de 

asemenea, pentru controalele ulterioare acordării liberului de vamă81

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

. 

142. Obiectivul auditului a fost de a examina dacă procedurile de import ale Uniunii 

Europene sunt de natură să asigure protecția intereselor financiare ale acesteia. Curtea 
                                                      

79 A se vedea, de exemplu, articolul intitulat: „Cel Cybersquad spoorde al 858 frauderende 
webshops op”, din De Standaard din 27 iulie 2015, care poate fi consultat aici: 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150727_01793127. 

80 Copenhagen Economics, E-commerce imports into Europe: VAT and customs treatment, 2016. 

81 Conform orientărilor privind operatorii economici autorizați publicate de Direcția Generală 
Impozitare și Uniune Vamală, 2016. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150727_01793127�
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a constatat deficiențe grave care indică unele neajunsuri la nivelul cadrului juridic, precum și 

o ineficacitate în implementarea controalelor vamale de către statele membre la importuri, 

ceea ce are un impact negativ asupra intereselor financiare ale UE.  

143. Lipsa unei estimări a deficitului de colectare a taxelor vamale afectează în mod negativ 

evaluarea performanței uniunii vamale din punctul de vedere al capacității de protecție 

a intereselor financiare ale UE și împiedică alocarea eficientă a resurselor către domenii 

precum subevaluarea sau către statele membre în care sunt identificate cele mai mari 

pierderi potențiale (a se vedea punctele 26-28

Recomandarea 1 

).  

Comisia ar trebui să elaboreze o metodologie specifică și să producă estimări periodice ale deficitului 

de colectare a taxelor vamale începând cu 2019, astfel încât să poată răspundă solicitării în acest sens 

a Parlamentului European, și să țină seama de rezultatele obținute la alocarea resurselor și la 

stabilirea țintelor operaționale.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2019. 

144. Statele membre nu sunt stimulate financiar în mod suficient pentru a desfășura 

controale vamale și pentru a îmbunătăți colectarea de taxe vamale în scopul bugetului UE: 

statele membre care efectuează controale vamale, dar ale căror acțiuni de recuperare nu 

sunt fructuoase, riscă să suporte consecințele financiare ale pierderilor respective, în timp 

ce, în mod paradoxal, statele membre care nu desfășoară controale vamale pot să nu fie 

confruntate cu consecințe negative. Mai mult, un stat membru s-a plâns că riscul de a fi ținut 

responsabil financiar de către Comisie crește pe măsura intensificării eforturilor sale de luptă 

împotriva fraudei (a se vedea punctele 29-32

145. Deși există finanțare pusă la dispoziție în cadrul unor programe de acțiune ale UE, ea 

nu este întotdeauna corelată cu obiectivul privind protejarea intereselor financiare ale UE. 

Statele membre nu alocă întotdeauna resursele financiare necesare pentru implementarea 

componentelor care nu țin de Uniune din cadrul sistemelor europene de informații și care nu 

sunt finanțate prin programele de acțiune, ceea ce duce la posibile întârzieri în 

implementarea Codului vamal al Uniunii. Unele state membre în care sunt situate 

).  
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principalele porturi de intrare admit că rata lor de colectare a resurselor proprii tradiționale 

este prea mare (a se vedea punctele 33-40

Recomandarea 2 

).  

Comisia ar trebui să analizeze toate opțiunile disponibile pentru consolidarea sprijinului acordat 

autorităților vamale naționale în rolul lor important la nivelul UE în următorul cadru financiar 

multianual (CFM), având în vedere inclusiv o analiză a ratei adecvate a costurilor de colectare. 

Data-țintă de punere în aplicare a recomandării: pentru începutul următorului cadru financiar 

multianual. 

Recomandarea 3 

Comisia ar trebui să propună ca următoarele programe de acțiune ale UE care sprijină uniunea 

vamală să fie utilizate pentru a contribui la sustenabilitatea financiară a sistemelor europene de 

informare vamală.  

Data-țintă de punere în aplicare a recomandării: pentru începutul următorului cadru financiar 

multianual. 

146. Schimbul de informații și cooperarea în domeniul vamal funcționează bine. Auditul 

a arătat însă că există în continuare deficiențe la nivelul instrumentelor de schimb de 

informații, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și din punctul de vedere al finalității 

lor (a se vedea punctele 41-69

Recomandarea 4 

).  

Comisia ar trebui: 

(a) să propună modificarea legislației vamale în 2018 pentru a face obligatorie indicarea expeditorului 

în declarația vamală de import (DAU) și 

(b) să formuleze într-un mod mai precis solicitările cuprinse în comunicările de asistență reciprocă, 

astfel încât să se asigure că acestea sunt implementate în mod uniform de către statele membre. 

Data-țintă de punere în aplicare a recomandării: imediat. 
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Recomandarea 5 

Comisia ar trebui să desemneze în 2018 un ofițer de legătură al OLAF în străinătate în țările din afara 

UE în care au loc cele mai multe transbordări frauduloase în zone libere. 

147. În ceea ce privește aplicarea uniformă a legislației vamale a UE, Tariful Integrat al 

Uniunii Europene (TARIC) este aplicat în mod uniform în patru dintre cele cinci state membre 

auditate. Cu toate acestea, există unele schimbări retroactive în TARIC care au un impact 

financiar și care trebuie implementate cu atenție de către statele membre. Statele membre 

nu verifică în mod corespunzător dacă deciziile privind informațiile tarifare obligatorii (ITO) 

care sunt emise sunt efectiv utilizate la momentul importurilor efectuate de către titularii 

acestora. Deși, prin Codul vamal al Uniunii, Comisiei i-a fost încredințat mandatul de a face 

posibilă emiterea unor decizii privind determinarea valorii în vamă care să fie valabilă în 

întreaga UE, ea nu a dat curs acestei solicitări (a se vedea punctele 70-88

Recomandarea 6 

). 

Comisia ar trebui: 

(a) să urmărească cu atenție în statele membre aplicarea controalelor acestora privind conformitatea 

cu deciziile privind informațiile tarifare obligatorii până în 2020; și 

(b) să facă posibilă, în cel mai scurt timp, emiterea unor decizii privind determinarea valorii în vamă 

care să fie valabile în întreaga UE, conform recomandării Curții din Raportul special nr. 23/2000. 

148. Statele membre urmează abordări diferite în ceea ce prive ște controalele lor vamale 

pentru combaterea practicilor de subevaluare, de descriere eronată a originii sau de 

încadrare tarifară incorectă și în ceea ce privește impunerea de sancțiuni. Autoritățile vamale 

trebuie să facă față provocării de a găsi un echilibru între nevoia de a facilita un comerț cu 

proceduri de import mai rapide și fără sincope, pe de o parte, și necesitatea de a efectua 

controale vamale, de cealaltă parte. Existența unor controale vamale împovărătoare poate 

avea un impact la nivelul alegerii pe care o fac operatorii atunci când optează pentru un 

birou vamal de import sau altul, iar porturile (aeroporturile) unde se efectuează un număr 

mai mic de controale vamale atrag un trafic mai mare. Curtea a detectat unele cazuri de 

alegere a celui mai favorabil punct de import, în care operatorii economici optează să 
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importe mărfuri subevaluate în state membre cu controale mai puțin stricte (a se 

vedea punctele 89-110

Recomandarea 7 

).  

Comisia ar trebui să propună modificări la legislația vamală care să îi permită să impună, începând 

cu 2021, corecții financiare statelor membre care nu atenuează în mod adecvat riscurile existente și 

care pot să încurajeze astfel practica de alegere a celui mai favorabil punct de import. 

149. Întrucât nu dispun de date suficiente, statele membre nu efectuează analize ale 

riscurilor în scop fiscal în etapa premergătoare sosirii mărfurilor sau la momentul notificării 

de către operatori cu privire la sosirea mărfurilor la sediile lor. Mai mult, în cele cinci state 

membre auditate, lucrătorii vamali pot ignora verificările sugerate de sistemul na țional de 

gestionare a riscurilor, fără nicio aprobare ierarhică. În ceea ce privește procedura 

simplificată, statele membre nu compensează nivelul redus de controale efectuate la 

momentul acordării liberului de vamă cu controale ulterioare acordării liberului de vamă. 

Mai mult, în cazul în care un operator efectuează importuri într-un alt stat membru decât cel 

în care își are sediul, acestea sunt rareori controlate ex post. Statele membre se confruntă cu 

dificultăți în asigurarea conformității operatorilor cu cerințele privind scutirea de la plata 

taxelor vamale acordată pentru expedierile de marfă cu valoare mică, ceea ce generează 

pierderi pentru bugetele naționale și pentru bugetul UE. Curtea a constatat că operatorii 

economici autorizați care își desfășoară activitatea în sectorul de curierat utilizează abuziv 

astfel de scutiri (a se vedea punctele 111-141

Recomandarea 8 

). 

Comisia ar trebui, în 2018: 

(a) să propună o serie de acțiuni de natură legislativă pentru a face obligatorie furnizarea unor 

informații suplimentare, astfel încât să se poată realiza o analiză a riscurilor financiare în etapa 

premergătoare sosirii mărfurilor și la momentul notificării de către operatori a sosirii mărfurilor la 

sediile lor;  

(b) să îmbunătățească baza de date Surveillance astfel încât destinatarul mărfurilor în cazul utilizării 

regimului vamal 42 să poată fi identificat; și 
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(c) să investigheze utilizarea abuzivă a scutirilor de la plata taxelor vamale pentru expedierile de 

marfă cu valoare mică în cadrul comerțului online de mărfuri cu țări din afara UE. 

Recomandarea 9 

Statele membre ar trebui în cel mai scurt timp: 

(a) să condiționeze schimbarea intenționată a unor controale sugerate de un anumit filtru de risc de 

o aprobare prealabilă sau imediată din partea nivelului ierarhic imediat superior; 

(b) să introducă controale în sistemele lor electronice de acordare a liberului de vamă pentru a nu 

permite acceptarea declarațiilor de import care solicită scutiri de la plata taxelor vamale pentru 

expedieri de mărfuri cu valoare mică, deși valoarea lor intrinsecă declarată depășește 150 de euro, 

sau pentru trimiteri comerciale (B2C) declarate drept cadouri (P2P);  

(c) să verifice ex post conformitatea operatorilor, inclusiv a operatorilor economici autorizați, cu 

cerințele aplicabile pentru scutirea de la plata taxelor vamale pentru expedierile cu valoare mică; 

(d) să elaboreze planuri de investigare pentru a combate folosirea abuzivă a acestor scutiri în cadrul 

comerțului electronic de mărfuri cu țări din afara UE. 

 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 7 noiembrie 2017. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Președinte 
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ANEXA I 

Abordarea de audit aplicată la nivelul Comisiei 

Auditul efectuat de Curte la nivelul Comisiei s-a desfășurat în două etape: o etapă 

pregătitoare și activitatea de audit pe teren. 

1. În cursul etapei pregătitoare, Curtea a desfășurat vizite de informare la DG Impozitare și 

Uniune Vamală, DG Buget, OLAF și la Centrul Comun de Cercetare (JRC).  

A fost discutată metodologia de audit (întrebările, criterii și standardele de audit), inclusiv 

metodologia de audit aplicată în statele membre și răspunsurile primite din partea Comisiei 

la întrebările din chestionarul transmis anterior vizitei Cur ții. De asemenea, Curtea a primit 

feedback și sugestii cu privire la problemele legate de subevaluare, de descrierea eronată 

a originii și de încadrarea tarifară incorectă – principalele riscuri inerente care afectează 

punerea în liberă circulație a mărfurilor – și a colectat documentele relevante. 

La nivelul JRC, Comisia și-a prezentat proiectele științifice privind urmărirea containerelor 

(ConTraffic) și estimarea prețurilor echitabile (THESEUS). JRC a acordat auditorilor acces la 

baza de date ConTraffic și la resursa online THESEUS.  

DG Impozitare și Uniune Vamală a acordat auditorilor acces la baza de date Surveillance 2, 

care conține înregistrări privind declarațiile de import, precum și la baza de date Specimen 

Management System (SMS), care conține ștampilele autentice și autoritățile care pot emite 

certificate privind originea preferențială sau certificate de circulație.  

De asemenea, DG Buget a acordat auditorilor acces la baza de date OWNRES, în care sunt 

înregistrate cazurile de fraudă și de nereguli care implică sume ce depășesc 10 000 de euro, 

precum și la baza de date WOMIS, care conține rapoarte privind sumele nerecuperabile 

depășind un anumit prag pe care statele membre nu le-au pus la dispoziția bugetului UE 

întrucât consideră că motivele pentru care aceste sume nu mai pot fi recuperate nu le pot fi 

imputate. Comisia formulează observații cu privire la rapoartele respective în termen de 

șase luni de la primirea acestora. 
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Curtea a examinat informații pertinente în materie de performanță, conținute în documente 

precum rapoarte anuale de activitate, rapoarte privind performan ța uniunii vamale 

întocmite de DG Impozitare și Uniune Vamală, rapoarte privind progresele înregistrate și 

rapoarte de evaluare cu privire la următoarele programe de acțiune ale UE: Hercule II/III și 

Vamă 2013/2020. Curtea a examinat, în plus, baza de date care conține informații 

actualizate cu privire la situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor Curții (baza de 

date RAD). 

Auditorii Curții au efectuat o vizită la sediul Organizației Mondiale a Vămilor, în cadrul căreia 

a fost prezentat acest audit și s-au discutat totodată rolurile și responsabilitățile OMV, 

precum și provocările cu care aceasta se confruntă în legătură cu chestiuni precum 

subevaluarea, reglementările privind determinarea valorii în vamă, originea mărfurilor, 

deficitul de colectare a veniturilor și comerțul electronic. De asemenea, Curtea a purtat 

discuții cu reprezentanții organizației pe marginea standardelor internaționale în materie, 

cum ar fi Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul General pentru 

Tarife și Comerț (GATT), așa-numitul Acord privind determinarea valorii în vamă, Conven ția 

de la Kyoto revizuită a OMV cu privire la simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, 

precum și orientările publicate de OMV. Scopul acestei vizite a fost de a verifica dacă Comisia 

aplică cele mai bune practici existente la nivel internațional. Curtea a examinat cele mai 

recente și mai relevante orientări ale OMV, în special pachetul de orientări privind veniturile 

(Revenue Package). Acestea au fost utilizate drept etalon de referin ță la elaborarea 

chestionarelor trimise statelor membre selectate cu privire la stabilirea valorii în vamă, la 

originea mărfurilor și la încadrarea tarifară. 

2. În cadrul activităților de audit pe teren, Curtea a trimis Comisiei un chestionar general. 

Scopul acestuia era de a se obține răspunsuri la întrebarea dacă Comisia se asigură de faptul 

că procedurile de import existente protejează interesele financiare ale UE. Curtea a colectat 

probe cu privire la evoluțiile curente și la activitățile Comisiei în domenii precum deficitul de 

colectare a taxelor vamale, programele de acțiune ale UE privind cooperarea între 

administrațiile vamale din statele membre, asistența reciprocă, urmărirea aplicării uniforme 

în statele membre a dispozițiilor vamale, urmărind totodată să evalueze dacă Comisia 
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a conceput proceduri de import solide de natură să evite crearea de lacune ce pot duce la 

plăți în minus de resurse proprii tradiționale. 

La acest chestionar general au răspuns DG Buget, OLAF și DG Impozitare și Uniune Vamală. 

Curtea a trimis, în plus, două chestionare suplimentare fiecăreia dintre aceste servicii și 

a organizat interviuri cu reprezentanți din cadrul unităților responsabile de diferitele domenii 

abordate în chestionarele respective. 

Curtea a examinat situația acțiunilor întreprinse în urma recomandărilor formulate în atenția 

Comisiei în rapoartele sale speciale cu relevanță pentru acest audit, și anume Raportul 

special nr. 2/2008 privind informațiile tarifare obligatorii (ITO), Raportul special nr. 1/2010, 

intitulat „Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru 

importuri?”, și Raportul special nr. 2/2014, intitulat „Sunt gestionate în mod corespunzător 

regimurile comerciale preferențiale?”.
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ANEXA II 

Abordarea de audit a Curții aplicată la nivelul statelor membre 

Auditul efectuat de Curte la nivelul statelor membre s-a desfășurat tot în două etape: 

o etapă pregătitoare și activitatea de audit pe teren.  

1. În etapa pregătitoare, Curtea a selectat cinci state membre: Spania, Italia, Polonia, 

România și Regatul Unit. Selecția acestor state membre s-a efectuat pe baza următoarelor 

criterii de risc: (i) valoarea contribuției lor la resursele proprii tradiționale din bugetul UE; (ii) 

impactul financiar al cazurilor de subevaluare în vamă a mărfurilor importate în statul 

membru respectiv; și (iii) ponderea controalelor bazate pe audituri din totalul controalelor 

efectuate ulterior acordării liberului de vamă.  

Curtea a transmis un chestionar statelor membre selectate. Scopul acestuia era de a se 

obține răspunsuri la întrebarea dacă statele membre se asigură de faptul că procedurile de 

import existente protejează interesele financiare ale UE. Curtea a primit răspunsuri în scris 

de la toate statele membre selectate. 

Înaintea fiecărei vizite de audit efectuate în cele cinci state membre, Curtea a selectat:  

(a) câte 30 de operațiuni de import posibil subevaluate. În vederea acestei selecții, Curtea 

a aplicat tehnica de analiză vizuală a datelor (Visual Data Analysis) la populația de 

importuri înregistrate în Surveillance 2 de către fiecare stat membru în 2015, folosind în 

acest sens aplicația Tableau. Posibila subevaluare a fost apoi comparată cu prețurile 

echitabile per kg publicate în baza de date THESEUS de către JRC și cu prețul mediu per 

unitate raportat în Surveillance 2;  

(b) câte 30 de operațiuni de import care au făcut obiectul unor comunicări trimise de OLAF 

în cadrul asistenței reciproce pentru a combate problema încadrării tarifare incorecte 

a mărfurilor. Curtea a selectat în mod aleatoriu o serie de importuri înregistrate în baza 

de date Surveillance 2 de către fiecare stat membru în 2015 pe baza unui sistem de tip 

ACL;  
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(c) întreaga populație de importuri vizate de comunicări emise în 2015 în cadrul asistenței 

reciproce pentru a combate problema descrierii eronate a originii, conform datelor din 

Surveillance 2;  

(d) câte un eșantion selectat pe baza unei analize a riscurilor, format din zece dosare 

referitoare la audituri desfășurate de statele membre în ultimii șase ani cu privire la 

operatori economici autorizați;  

(e) câte un eșantion de zece declarații sumare de depozitare temporară, selectat pe baza 

unei analize a riscurilor, al căror parcurs a fost urmărit până la momentul punerii în 

liberă circulație a mărfurilor și pentru care s-a verificat conformitatea cu reglementările 

privind termenul maxim pentru descărcarea mărfurilor, determinarea valorii în vamă, 

scutirile de la plata taxelor vamale și impozitarea forfetară, pentru un AEO tipic din 

sectorul serviciilor de curierat în 2016, după intrarea în vigoare a dispozițiilor Codului 

vamal al Uniunii la 1 mai 2016; și 

(f) câte un eșantion, bazat pe o analiză a riscurilor, de zece articole de marfă puse în liberă 

circulație de către acest AEO în 2016 după intrarea în vigoare a dispozițiilor Codului 

vamal al Uniunii la 1 mai 2016, pentru a se urmări înapoi în timp parcursul acestor 

mărfuri până la declarația sumară de depozitare temporară și pentru a se verifica dacă 

fuseseră respectate reglementările privind termenul limită maxim pentru descărcarea 

mărfurilor, determinarea valorii în vamă, scutirile de la plata taxelor vamale și 

impozitarea forfetară.  

2. În cadrul activităților de audit pe teren, Curtea a vizitat autoritățile vamale din Spania, 

Italia, Polonia, România și Regatul Unit. În fiecare dintre statele membre selectate, auditorii 

Curții au purtat discuții pe marginea răspunsurilor care fuseseră primite în prealabil la 

întrebările din chestionar și au discutat cu funcționari responsabili de diferitele domenii 

abordate în chestionarul respectiv, cum ar fi stabilirea valorii în vamă, originea mărfurilor, 

încadrarea tarifară, gestionarea riscurilor, operatorii economici autoriza ți, controalele 

ulterioare acordării liberului de vamă și programele Vamă 2013 și Vamă 2020. 

Luând ca etalon de referință standardele internaționale în materie, Curtea a verificat dacă: (i) 

controalele efectuate în statele membre ulterior acordării liberului de vamă atenuau riscurile 
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reziduale persistente după controalele efectuate la momentul acordării liberului de vamă; 

(ii) controalele efectuate în statele membre ulterior acordării liberului de vamă acopereau 

importurile efectuate în alte state membre; (iii) dacă administra țiile vamale din statele 

membre se achitau de sarcinile lor ca și cum ar fi o singură administrație; și dacă (iv) 

administrațiile vamale din statele membre acordau atenția cuvenită expedierilor prin 

curierat. Curtea a analizat și a discutat rezultatele obținute pe baza eșantioanelor 

preselectate, utilizând o listă de verificare. 

A fost acordată o atenție deosebită sistemelor și controalelor, inclusiv prin utilizarea mediilor 

de testare care există în sistemele de acordare a liberului de vamă, pentru a se testa 

controalele privind credibilitatea în cazul expedierilor cu valoare mică. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„PROCEDURILE DE IMPORT: DEFICIENȚELE CADRULUI JURIDIC ȘI APLICAREA 

INEFICACE AFECTEAZĂ INTERESELE FINANCIARE ALE UE” 

REZUMAT 

I. Comisia notează că constatările esențiale incluse în raportul respectiv se referă la deficiențele 

statelor membre în materie de control și la sarcinile de punere în aplicare care sunt efectuate sub 

responsabilitatea exclusivă a autorităților naționale. Comisia controlează, totuși, colectarea și 

punerea la dispoziție de către statele membre a resurselor proprii tradiționale, ceea ce are un efect 

corectiv.  

Atunci când Comisia constată că controalele efectuate de statele membre nu sunt eficiente și au ca 

rezultat pierderi de resurse proprii tradiționale, statele membre sunt trase la răspundere pentru aceste 

pierderi, aplicându-li-se o dobândă semnificativă pentru plățile întârziate. Acest lucru înseamnă că 

efectul negativ asupra finanțelor UE pe care îl au controalele aplicate în mod ineficace de statele 

membre este contracarat de inspecțiile efectuate de Comisie. Dobânda pentru plățile întârziate 

compensează întârzierile la bugetul UE, așadar inspecțiile efectuate de Comisie asigură o protecție 

cuprinzătoare a interesului financiar al UE. 

Comisia salută orice sugestii de îmbunătățire a controlului.  

VI. Neajunsurile la nivelul cadrului juridic din domeniul vamal sunt soluționate prin intermediul 

Codului vamal al Uniunii (CVU), care a intrat în vigoare la 1 mai 2016. Se va beneficia pe deplin 

de acesta atunci când toate sistemele electronice pentru punerea în aplicare a acestuia vor deveni 

operaționale. Obiectivul principal al CVU este de a proteja mai bine resursele financiare (resursele 

proprii) ale Uniunii prin (i) asigurarea unei legislații vamale a Uniunii care protejează împotriva 

fraudei (și anume, prin eliminarea lacunelor, eliminarea interpretării și a aplicării inconsecvente a 

normelor și asigurarea accesului electronic al autorităților vamale la informațiile relevante), (ii) 

asigurarea aplicării mai armonizate și mai standardizate a controalelor vamale de către statele 

membre, în baza unui cadru comun de gestionare a riscurilor și a unui sistem electronic pentru 

punerea sa în aplicare; și (iii) introducerea unui sistem comun de garanții. Aceste măsuri vizează nu 

doar să protejeze mai bine interesele financiare ale UE și securitatea și siguranța cetățenilor Uniunii, 

ci și să prevină comportamentul anticoncurențial la diferitele puncte de intrare și de ieșire de pe 

teritoriul Uniunii.  

VII. Comisia este de părere că statele membre dispun de stimulente financiare suficiente pentru a 

efectua controale vamale. Statele membre care pun în aplicare cu sârguință cadrul legislativ al UE 

din domeniul vamal nu se confruntă cu datorii financiare pentru resursele proprii tradiționale care 

devin irecuperabile din motive pe care nu le pot controla. 

VIII. Conform articolului 46 alineatul (1) din Codul vamal al Uniunii, autoritățile vamale pot 

efectua orice control vamal pe care îl consideră necesar. Prin urmare, practicile vor prezenta 

diferențe, într-o anumită măsură, între statele membre, în această privință. Cu toate acestea, 

controalele vamale se vor baza în principal pe analiza riscurilor. În scopul de a contribui la aplicarea 

uniformă a criteriilor și a standardelor de risc, este în curs de elaborare un act de punere în aplicare 

cu privire la criteriile comune de risc la nivelul UE pentru riscurile financiare. Orientările necesare 

pentru a garanta o înțelegere comună și o punere în aplicare comună sunt în curs de elaborare. O 

punere în aplicare-pilot de către statele membre este preconizată pentru 2018. 
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XI. 

(a) Comisia nu acceptă recomandarea.  

Parlamentul European a solicitat Comisiei „să colecteze date fiabile privind deficitul de colectare a 

taxelor vamale (...) în statele membre”. Comisia pune deja la dispoziție calcule anuale ale deficitului 

de colectare a taxelor vamale identificat în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii 

tradiționale. Sumele în cauză sunt pretinse statelor membre și sunt colectate la bugetul UE.  

Calculul Comisiei, bazat pe date concrete, reprezintă cea mai fiabilă metodologie de stabilire a 

acestui deficit și este utilizat în scopuri operaționale, și anume pentru elaborarea programului anual 

de inspectare a statelor membre. 

Comisia nu are cunoștință de nicio altă metodologie adecvată, dar ar considera pozitive orice 

sugestii de metodologie fezabilă care ar putea completa calculele Comisiei. 

A se vedea, de asemenea, răspunsurile la punctele 25 și 26. 

(b) Comisia acceptă recomandarea. Comisia evaluează în prezent opțiuni pentru îmbunătățirea 

finanțării administrațiilor vamale naționale în următorul CFM. Comisia consideră că operațiunile 

vamale ale statelor membre și costurile de funcționare aferente depind de factori multipli, inclusiv 

de structura administrației vamale a statului membru, de resursele disponibile pentru administrația 

vamală națională și de configurația și volumul schimburilor comerciale care rezultă din amplasarea 

geografică a statului membru. În prezent, Comisia efectuează un studiu de impact al uniunii vamale 

pentru a explora, între altele, posibilitățile de finanțare a investițiilor în sectorul vamal prin 

instrumente de finanțare ale UE. 

(c) Comisia poate accepta parțial recomandarea în măsura în care aceasta împărtășește obiectivul 

recomandării Curții de Conturi, însă observă, în această etapă, că nu este în măsură să își asume 

angajamente specifice în legătură cu propunerile acesteia pentru următorul CFM. 

(d) Comisia acceptă recomandarea de a fi mai explicită în ceea ce privește acțiunile solicitate 

statelor membre în comunicările de asistență reciprocă, observând că obiectivul principal va fi să se 

obțină rezultate echivalente. Solicitările de asistență reciprocă formulate de OLAF sunt acoperite de 

Regulamentul (CE) nr. 515/97 și, prin urmare, sunt legale și obligatorii. Acțiunile propuse statelor 

membre reprezintă o serie de recomandări care nu sunt neapărat adecvate pentru toate statele 

membre în orice situație. 

(e) Comisia acceptă recomandarea. Deși indicarea expeditorului în declarația vamală de import este 

deja obligatorie în statele membre care nu au utilizat opțiunea de scutire de la cerințele privind 

datele, Comisia va monitoriza statele membre în 2018 pentru a impune obligativitatea acestei 

indicări în toate statele membre. Acest lucru poate genera costuri semnificative pentru statele 

membre care nu colectează încă aceste date. Data efectivă a adoptării va depinde de negocierile cu 

statele membre. 

INTRODUCERE  

11. Conform articolului 46 alineatul (1) din Codul vamal al Uniunii, autoritățile vamale pot efectua 

orice control vamal pe care îl consideră necesar. Prin urmare, practicile vor prezenta diferențe, într-

o anumită măsură, între statele membre, în această privință. Cu toate acestea, controalele vamale se 

vor baza în principal pe analiza riscurilor. În scopul de a contribui la aplicarea uniformă a criteriilor 

și a standardelor de risc, este în curs de elaborare un act de punere în aplicare cu privire la criteriile 

comune de risc la nivelul UE pentru riscurile financiare. Orientările necesare pentru a garanta o 

înțelegere comună și o punere în aplicare comună sunt în curs de elaborare. O punere în aplicare-

pilot de către statele membre este preconizată pentru 2018. 
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13. Cadrul comun de gestionare a riscurilor (CCGR) a fost introdus în legislația vamală a UE prin 

Regulamentul (CE) nr. 648/2005 și a inclus mai multe acțiuni de sprijinire a statelor membre pentru 

abordarea riscurilor financiare în mod sistematic: 

- punerea la dispoziție a Ghidului privind auditul în domeniul vamal, care se referă în mod 

cuprinzător la efectuarea auditurilor și a controalelor postvămuire (în prezent: ulterioare acordării 

liberului de vamă); 

- furnizarea unui manual privind controalele vamale operative care să vizeze controalele realizate în 

momentul vămuirii și care să reunească cele mai bune practici identificate în statele membre, 

inclusiv în ceea ce privește riscurile financiare legate de clasificarea tarifară, evaluare, origine și de 

măsurile antidumping; 

- acțiuni de control prioritar care vizează în mod intensiv subiecte specifice pentru a identifica 

modul în care statele membre pot aborda cel mai bine și în mod sistematic riscul și provocările în 

materie de control vamal. 

14. Asistența administrativă reciprocă urmărește să asigure colectarea veniturilor prin prevenirea, 

investigarea și combaterea încălcărilor legislației vamale. 

15. La nivelul UE: Sistemul electronic comun de gestionare a riscurilor vamale (CRMS) care 

sprijină schimbul electronic în timp real de informații referitoare la riscuri între statele membre și 

între Comisie și statele membre conectează 841 de birouri vamale, inclusiv toate porturile și 

aeroporturile internaționale, posturile de frontieră terestră majore și toate centrele naționale de 

analiză a riscurilor, cu aproximativ 4 000 de utilizatori în prezent. Diverse servicii ale Comisiei au 

acces direct la CRMS: TAXUD, OLAF, SANCO, TRADE, BUDG, JUST, ENV, AGRI, GROW. 

Schimbul de informații la nivelul UE se realizează în temeiul Regulamentului (CE) nr. 515/97 și, la 

nivel internațional, în temeiul acordurilor internaționale. 

19. Într-adevăr, temeiurile juridice sunt foarte numeroase. De exemplu, există 51 de 

dispoziții/protocoale de acorduri de asistență reciprocă referitoare la 79 de țări/teritorii. Negocierile 

cu alte state, de exemplu Mercosur, sunt în curs de desfășurare și unele urmează să intre în vigoare 

(unele țări APE). 

Acordurile de cooperare administrativă nu oferă ca atare un temei juridic separat pentru schimbul de 

informații. 

20. Dispozițiile acordurilor de asistență reciprocă fac parte din acordurile preferențiale bilaterale 

(ALS), dar și regimurile preferențiale autonome, ca SGP, prevăd ca țările beneficiare să ofere 

asistență care să permită prevenirea fraudei sau a neregularităților în vederea acordării de preferințe 

tarifare.  

Măsurile antifraudă eficiente – cum ar fi clauza care permite suspendarea unei preferințe tarifare în 

cazul lipsei de asistență – vizează să asigure un nivel suficient de acorduri de asistență reciprocă din 

țări terțe care beneficiază de preferințe tarifare la importul în UE. 

OBSERVAȚII 

25. Comisia calculează deja un decalaj în colectarea RPT pe baza deficiențelor legate de perceperea 

taxelor vamale, identificate în cadrul activităților de control realizate de DG BUDG.  

Legislația privind resursele proprii prevede stimulente puternice, sub forma unei dobânzi extrem de 

semnificative pentru plățile întârziate, pentru ca statele membre să efectueze controale. 

Finanțarea programelor UE în domeniul vamal a fost aprobată de statele membre pentru CFM 

actual și este în curs de revizuire pentru următorul CFM. 
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26. Comisia pune deja la dispoziție calcule anuale ale deficitului de colectare a taxelor vamale 

identificat în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii tradiționale. Sumele în cauză sunt 

pretinse statelor membre și sunt colectate la bugetul UE. TVA este o sursă de venit diferită, astfel că 

abordarea utilizată pentru estimarea deficitului de încasare a TVA nu se aplică pentru „deficitul de 

colectare a taxelor vamale”.  

Calculul Comisiei, bazat pe date concrete, reprezintă cea mai fiabilă metodologie de stabilire a 

acestui deficit. 

Comisia nu are cunoștință de nicio altă metodologie adecvată, dar ar considera pozitive orice 

sugestii de metodologie fezabilă care ar putea completa calculele Comisiei. 

27. Potențialele pierderi calculate de OLAF pentru Regatul Unit sunt monitorizate într-o procedură 

contradictorie în curs cu acel stat membru. Comisia nu poate face observații cu privire la aceste 

proceduri în curs. Comisia analizează posibila subevaluare din alte state membre. 

28. Comisia utilizează în mod sistematic calculul său privind deficitul, împreună cu orice alți 

indicatori de risc relevanți, pentru a aloca în mod eficient resursele pentru inspecțiile sale. A se 

vedea răspunsurile la punctele 25 și 26. Comisia nu are cunoștință de nicio altă metodologie 

adecvată, dar ar lua în considerare orice sugestii de metodologie fezabilă care ar putea completa 

calculele Comisiei. 

30. Comisia efectuează inspecții pentru a asigura o aplicare uniformă a legislației vamale a UE în 

statele membre și pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Statele membre care 

nu efectuează controale și, drept urmare, cauzează pierderi de resurse proprii tradiționale, se 

confruntă cu riscul de răspundere pentru pierderi, ceea ce asigură un stimulent pentru ca acestea să 

fie diligente pentru a evita răspunderea.  

Creanțele operatorilor economici insolvabili ar trebui să fie monitorizate atent, ținând seamă de 

activele rămase și de prioritatea autorităților vamale ale statului membru în caz de lichidare. 

Autoritățile vamale din Regatul Unit nu au nicio prioritate în caz de lichidare. 

Ca parte a pregătirii pentru următorul cadru financiar multianual, Comisia va analiza dacă 

modificările aduse cadrului juridic actual al resurselor proprii sunt de natură să stimuleze mai mult 

statele membre în sensul efectuării de controale eficace.  

31. Legislația vamală a UE în vigoare nu privilegiază controalele ulterioare acordării liberului de 

vamă, iar reducerea înștiințărilor de plată ulterioare acordării liberului de vamă poate fi explicată de 

mai mulți factori, printre care efectuarea de către acele state membre a unor controale altele decât 

cele ulterioare acordării liberului de vamă. 

Comisia observă că, în țările menționate de Curtea de Conturi, numărul declarațiilor de import 

examinate ulterior acordării liberului de vamă a înregistrat o creștere în 2016. 

32. Astfel cum s-a precizat anterior (a se vedea răspunsul la punctul 26), Comisia efectuează deja un 

calcul al deficitului. În plus, o creștere/scădere a deficitului de colectare a taxelor vamale s-ar putea 

datora multor factori. Ar fi dificil, dacă nu imposibil, să se identifice relațiile cauză/efect cu factori 

individuali.  

33. Până cel târziu în decembrie 2020, vor fi realizate 80 % din lucrările legate de sistemele CVU. 

Cu toate acestea, revizuirea din 2017 a Planului strategic multianual (PSMA) privind sistemul 

vamal electronic, în curs de elaborare, a stabilit necesitatea unui termen ulterior datei de 

31 decembrie 2020 pentru intrarea în funcțiune a șase sisteme CVU, din cauza constrângerilor în 

materie de resurse umane și financiare. Această abordare este discutată în prezent cu statele 

membre, iar Comisia va lua în considerare măsuri legislative corespunzătoare.  
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38. Comisia nu are cunoștință de faptul că vreun stat membru ar fi acceptat că partea sa de costuri 

aferentă colectării resurselor proprii tradiționale este prea mare. Sistemul actual de costuri de 

colectare a fost adoptat în unanimitate de statele membre. 

40. Granturile pentru asistență tehnică, acordate în cadrul programelor Hercule, permit 

administrațiilor naționale și regionale din statele membre să achiziționeze echipamente care să fie 

utilizate în timpul operațiunilor în sprijinul investigațiilor privind abaterile, cum ar fi nereguli, 

suspiciuni de fraudă și de corupție, săvârșite împotriva intereselor financiare ale UE. Aceste 

operațiuni includ, de exemplu, activități de identificare și detectare a grupurilor criminale organizate 

implicate în contrabanda cu țigări și tutun, dar și în traficul de droguri, de persoane sau arme. Nu 

este posibil să se limiteze în prealabil utilizarea acestor echipamente la operațiunile legate de 

protecția intereselor financiare ale UE.  

41. Comisia reflectează în prezent asupra posibilelor inițiative de a consolida exploatarea surselor 

de date disponibile. 

44. Statele membre își aduc contribuția la cererile de comunicări din cadrul asistenței reciproce cu 

propria lor activitate de colectare de informații. În unele cazuri, poate exista o justificare pentru 

lipsa de uniformitate a acțiunilor atât timp cât rezultatele sunt echivalente.  

Inspecțiile Comisiei privind resursele proprii tradiționale examinează cu regularitate monitorizarea 

de către statele membre a comunicărilor de asistență reciprocă ale OLAF. Atunci când faptul că 

statele membre nu monitorizează în mod corespunzător aceste comunicări conduce la pierderi de 

RPT, Comisia ține statele membre responsabile din punct de vedere financiar pentru pierderile 

suferite. 

45. Sistemul de informare vamală (CIS) este disponibil pentru toate autoritățile vamale ale statelor 

membre. Chiar dacă toate statele membre utilizează sistemul în scopul în care acesta a fost 

conceput, utilizarea acestuia variază în funcție de fiecare stat membru. 

OLAF lucrează în prezent, în strânsă cooperare cu statele membre, la o nouă versiune a CIS pentru 

a include schimbările introduse prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 515/97 și pentru a 

soluționa cererile de îmbunătățire adresate de statele membre.  

46. CRMS favorizează schimbul electronic în timp real de informații privind riscurile între statele 

membre și între Comisie și statele membre. 

O prezentare generală completă a sistemelor, a domeniului lor de aplicare, a obiectivelor și a 

termenelor acestora figurează în Planul strategic multianual, versiunea 2016, publicat pe site-ul 

Europa
1
. 

Sistemele servesc la îndeplinirea propriilor lor obiective și scopuri și au temeiuri juridice diferite. 

Statele membre au identificat raportarea multiplă drept o problemă majoră. Sinergiile și legăturile 

dintre sisteme sunt documentate în modelele de procese operaționale, care sunt disponibile, de 

asemenea, pe site-ul Europa
2
.  

47. Între timp, grupul de proiect, care a fost înființat pentru a soluționa problema, și-a prezentat 

raportul, dezvăluind complexitatea raportării multiple și faptul că această problemă nu poate fi 

                                                       

1  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en 

2  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-bpm_en 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-bpm_en
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soluționată cu o „simplă” soluție IT prin transferarea datelor între cele două sisteme. În prezent, se 

analizează recomandările grupului. 

50. Statele membre folosesc gestionarea riscurilor și au creat profiluri de risc pentru a selecta 

trimiterile care ar putea fi încadrate incorect sau declarate cu o origine incorectă. 

Comisia va propune în curând un act de punere în aplicare privind criteriile de risc comune pentru 

riscurile financiare, pentru a soluționa aceste probleme (a se vedea, de asemenea, răspunsul la 

punctul 11 de mai sus). 

Comisia examinează cu regularitate procedurile statelor membre de evitare și combatere a acestor 

mecanisme de fraudă în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii tradiționale.  

51. În ceea ce privește frauda ca urmare a declarării eronate a originii mărfurilor importate, Comisia 

a efectuat o cercetare pentru a identifica instrumentele de sprijin eficiente din punctul de vedere al 

costurilor. Soluția identificată, în baza datelor din mesajele privind starea containerului (CSM), a 

fost transpusă într-un prototip și testată prin sistemul ConTraffic. Această tehnologie permite o 

verificare încrucișată automată a originii declarate de importatori, comparativ cu ruta de transport a 

containerului, precum și semnalarea neconcordanțelor.  

Caseta 1  

Ar trebui remarcat faptul că, de la 1 septembrie 2016, o nouă aplicație care permite localizarea și 

urmărirea containerelor este disponibilă prin platforma AFIS. Aplicația, denumită AFIS-CSM, 

conține circulația containerelor care intră și părăsesc teritoriul UE și care sunt raportate direct într-

un registru central de către transportatorii maritimi. 

52. În ceea ce privește analiza originilor menționate în declarațiile de import din perioada 

20082015 și cele 1187 de semnale transmise statelor membre, Comisia ar dori să clarifice faptul că 

această analiză a fost efectuată în cadrul unui proiect pilot experimental realizat în colaborare cu 12 

state membre voluntare și că semnalele emise au condus la identificarea unor cazurilor de potențiale 

fraude vamale. Aceste informații au fost furnizate statelor membre pentru a-și orienta mai bine 

controalele postvămuire.  

Răspuns comun la punctele 54 și 55.  

Obligația legală de a face schimb de informații referitoare la riscuri prin CRMS este menționată în 

articolul 46 alineatul (5) din CVU, care prevede tipul de informații ce trebuie să facă obiectul 

schimbului. În plus, Comisia a elaborat orientări disponibile în toate limbile UE pentru a sprijini 

decizia statelor membre privind informațiile relevante care trebuie incluse într-un RIF și, în special, 

noi elemente de risc și de obiective. Comisia nu a primit plângeri în ultimii ani, observă o 

îmbunătățire considerabilă a calității RIF în ultimii cinci ani și consideră că sistemul de puncte 

naționale de contact pentru CRMS, formarea amplă oferită și orientările vor asigura calitatea 

necesară. A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 46. 

58. În cadrul „Planului de acțiune pentru monitorizarea funcționării regimurilor comerciale 

preferențiale” [COM(2014)105 final], chestionarele de monitorizare au fost transmise în 2016, iar 

vizitele de monitorizare au avut loc în 2017 în India și în Indonezia. În 2016 a fost trimis un 

chestionar Vietnamului, iar monitorizarea acestuia a clarificat toate problemele identificate. Nepal 

și India au lansat sistemul de autocertificare cu exportatori înregistrați (sistemul REX) de la 

1 ianuarie 2017. Comisia a oferit acestor țări sesiuni specifice de formare (o sesiune suplimentară 

pentru India s-a desfășurat în septembrie 2017). Noi acțiuni adecvate de monitorizare pot fi decise 

după punerea în aplicare integrală a sistemului REX în aceste țări. Bangladeshul trebuie considerat 

ca făcând obiectul unei monitorizări regulate prin schimburi de scrisori și prin contacte strânse cu 

serviciile Comisiei. Pentru a reduce numărul mare de cereri de verificare a certificatelor pentru 
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textile, este posibilă și se va promova accesarea și utilizarea sistemului de monitorizare SGP a bazei 

de date din Bangladesh de către autoritățile vamale naționale din UE. În ceea ce privește 

Afganistanul, Comisia nu are cunoștință de problemele raportate de un stat membre la Curtea de 

Conturi. Acestui stat membru i se vor solicita clarificări și vor fi decise măsuri adecvate. În orice 

caz, sistemul REX va fi pus în aplicare în această țară din 2018. Autorităților din această țară le-a 

fost propusă o acțiune specifică de formare care a avut loc în septembrie 2017. 

59. Cooperarea Chinei ca răspuns la cererile de acorduri de asistență reciprocă ar trebui să fie 

consolidată mai mult; prea multe cereri ale statelor membre rămân fără răspuns sau răspunsurile 

sunt întârziate sau incomplete, sau documentele puse la dispoziție de Administrația generală a 

vămilor din Republica Populară Chineză sunt ștampilate cu un avertisment (a se vedea mai jos). 

OLAF monitorizează fluxul de informații în contextul acestor cereri de acorduri de asistență 

reciprocă între UE și Republica Populară Chineză.  

Au fost întreprinse deja următoarele acțiuni: a fost stabilită mai bine prioritatea cererilor adresate de 

UE, a fost repus în funcție a ofițerului de legătură din Beijing, i s-a oferit Chinei o conexiune de e-

mail securizată la AFIS pentru o simplificare a schimbului de informații. În ciuda acestor inițiative, 

cooperarea cu China este în continuare insuficientă. 

60. OLAF consideră că avertismentul încalcă articolul 17.3 din Acordul de cooperare și asistență 

administrativă reciprocă în domeniul vamal dintre UE și Republica Populară Chineză: 

„[…] părțile contractante pot utiliza, cu titlul de dovezi, în procesele lor verbale, rapoarte și 

mărturii, precum și în timpul procedurilor administrative, informațiile obținute și documentele 

consultate, în conformitate cu dispozițiile prezentul acord.” 

Cu toate acestea, autoritățile chineze au o interpretare diferită a acestor dispoziții. 

OLAF a semnalat în mod repetat (ultimele două întruniri ale grupurilor de lucru antifraudă, ultima 

întrunire a JCCC) această problemă cu China/Administrația generală a vămilor din Republica 

Populară Chineză în cadrul forumului bilateral competent. 

64. Evaluarea finală a programului Vamă 2013 a fost pozitivă în ceea ce privește contribuția 

programului la obiectivele la nivel de politică și la ajutorul acordat autorităților vamale în scopul de 

a lucra ca o singură și unică entitate. Evaluarea a arătat, de asemenea, că acțiunile ca administrație 

unică reprezintă un proces treptat care nu poate fi finalizat peste noapte, dar că programul ajută 

administrațiile vamale să își atingă obiectivele. 

Odată cu începerea programului Vamă 2020, Comisia a dezvoltat o metodologie pentru măsurarea 

performanțelor funcționării uniunii vamale în cadrul proiectului intitulat Performanța uniunii 

vamale (CUP). Principalul scop al CUP este acela de a arăta modul în care activitățile și 

operațiunile vamale sprijină atingerea obiectivelor strategice ale uniunii vamale
3
. În cadrul CUP a 

fost stabilit un set de indicatori-cheie de performanță și de indicatori de colectare a datelor pentru 

fiecare obiectiv strategic (protecție, controale vamale, facilitare/competitivitate, cooperare plus 

parametri de bază); acești indicatori sunt descriși în detaliu în Notele de orientare privind CUP
4
. 

                                                       

3  Strategia privind evoluția uniunii vamale, COM(2008) 169 din 1.4.2008; obiectivele strategice stabilite în 2008 au fost 

confirmate ca „[fiind] încă valabile și adecvate” de Concluziile Consiliului privind progresele înregistrate în legătură cu 

Strategia pentru evoluția uniunii vamale (2013/C 80/05 din 19.3.2013). 

4  Documentul TAXUD/A1/DB/D(2015) 394984 Rev. 1 din 3 februarie 2016; rețineți că acest document este revizuit anual în 

ianuarie/februarie; revizuirea din 2017 este în curs de elaborare și va include modificările necesare pe baza punerii în aplicare a 

CVU. 



 

8 

Proiectul privind performanța uniunii vamale este dezvoltat ca acțiune comună în cadrul 

programului Vamă 2020. Deși scopul performanței uniunii vamale este vast și legat de obiectivele 

strategice ale uniunii vamale, astfel cum se menționează mai sus, unii indicatori de performanță a 

uniunii vamale pot fi utilizați și pentru a măsura îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale 

programului. Totuși, trebuie reținut faptul că mai mulți indicatori de performanță a uniunii vamale 

poartă marcajul de distribuție „LIMITE UE” și, prin urmare, utilizarea acestora este restricționată. 

65. În vederea aplicării articolelor 55 și 56 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 

al Comisiei [și, anterior, a articolului 308 litera (d) din dispozițiile de punere în aplicare a Codului 

vamal], administrațiile statelor membre trimit în sistemul Surveillance 2 date extrase din declarațiile 

vamale pentru punere în liberă circulație. Această transmitere este monitorizată atent de către 

Comisie și nu au fost observate deficiențe notabile. 

69. Conform cadrului de măsurare a performanței pentru programul Vamă 2020, indicatorii de nivel 

de impact pentru program sunt colectați la momentul evaluării la jumătatea perioadei și al evaluării 

finale. Rezultatele evaluării programului la jumătatea perioadei, precum și indicatorii de impact, se 

vor publica în iunie 2018. În ceea ce privește programul Hercule III: evaluarea la jumătatea 

perioadei va aborda aspectele semnalate de Curtea de Conturi în mod cuprinzător, în special 

îndeplinirea obiectivului specific al programului Hercule, măsurată prin indicatorii-cheie de 

performanță enumerați la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 250/2014. Comisia va prezenta 

Parlamentului European și Consiliului raportul privind evaluarea la jumătatea perioadei până la 

sfârșitul anului 2017. Informațiile privind valorile stabilite pentru realizări/rezultate sunt deja 

disponibile și raportate în cadrul prezentărilor generale anuale privind punerea în aplicare a 

programului Hercule III.  

74. Problema utilizării inadecvate a datelor TARIC a fost subliniată ferm în cadrul misiunii de 

monitorizare TARIC și a condus la mai multe recomandări adresate Regatului Unit în raportul 

privind această acțiune de monitorizare. 

Regatul Unit a luat notă de aceste recomandări și a informat Comisia cu privire la dezvoltarea unui 

noi sistem de acordare a liberului de vamă. 

75. Din 2013, datele extrase din declarațiile vamale a căror valoare se situează sub 1 000 de euro au 

fost trimise de Regatul Unit în baza de date Surveillance 2.  

76. Comisia a analizat problemele semnalate aici de Curtea de Conturi în cadrul vizitelor de 

monitorizare care au avut loc în perioada 2010-2014 și, în consecință, investighează în prezent acest 

subiect în contextul unei posibile proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 

Regatului Unit.  

(c) Lipsa controalelor privind credibilitatea este legată de aplicarea parțială a TARIC. Controalele 

privind credibilitatea nu sunt aplicate pe deplin de Regatul Unit (a se vedea, de asemenea, răspunsul 

la punctul 74). 

77. Cazurile în care TARIC se actualizează retroactiv sunt legate de legislația publicată în Jurnalul 

Oficial cu aplicare retroactivă. Aceste cazuri specifice sunt comunicate direct administrațiilor 

statelor membre, pentru ca acestea să ia măsurile financiare necesare (rambursare, recuperare).  

81. Conform CVU, care se aplică de la 1 mai 2016, există obligația generală de a utiliza mijloace 

electronice pentru schimbul și stocarea de date, inclusiv pentru proceduri simplificate. Toate 

sistemele sunt dezvoltate și implementate conform programului de lucru pentru CVU. 

În ceea ce privește licențele și alte documente similare, Comisia lucrează încă din iunie 2017 la o 

propunere legislativă pentru „Programul privind ghișeul unic al vămii UE”, care înglobează 

interfața „Ghișeul unic al vămii UE: schimbul de certificate”. 
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Această interfață face legătura între sistemele naționale de vămuire cu baze de date găzduite la nivel 

central de Comisie care sprijină executarea electronică a proceselor operaționale. Aceasta include o 

funcționalitate care permite efectuarea unor verificări automate privind disponibilitatea 

certificatelor care ar trebui puse la dispoziția autorităților vamale la prezentarea bunurilor. O 

versiune viitoare a acestei interfețe, care va fi funcțională până la sfârșitul lui 2018, va extinde 

această funcționalitate, în special pentru a crește numărul de certificate suportate și pentru a trata 

gestionarea cantității și eliminările din bilanț la nivelul UE. 

Această interfață este disponibilă deja pentru toate statele membre în mod voluntar din 2014 (în 

prezent, șapte state membre o utilizează), iar Comisia are convingerea că acest număr va crește în 

viitor, odată cu creșterea numărului de funcționalități. Mai multe state membre și-au exprimat 

interesul și intenția de a se alătura proiectului în următorii ani.  

84. Comisia și-a actualizat sistemul electronic de informații tarifare europene obligatorii și sistemul 

de supraveghere pentru a sprijini statele membre în vederea controlului utilizării informațiilor 

tarifare europene obligatorii. Deoarece sistemele naționale nu sunt încă actualizate - în temeiul 

CVU, statele membre beneficiază de o perioadă de tranziție până în 2020 pentru a îndeplini această 

obligație - acest control nu este încă posibil prin intermediul sistemului Surveillance.  

Acesta poate fi monitorizat numai prin verificări manuale ale declarațiilor vamale. 

Comisia va monitoriza punerea în aplicare a noilor dispoziții ale CVU după ce sunt disponibile date 

suficiente. 

Pentru acest tip de încadrare tarifară incorectă, a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 50. 

86. La momentul raportului special 23/2000, nu exista în UE un temei juridic pentru instituirea unui 

sistem de decizii fiscale anticipate în domeniul determinării valorii în vamă. 

88. Comisia a întreprins o evaluare comună cu administrațiile vamale ale statelor membre și a 

comunității de afaceri relevante a pertinenței, fezabilității și implicațiilor - în termeni de 

costuri/beneficii etc. - ale introducerii și aplicării în UE a conceptului de informații obligatorii 

privind evaluarea (Binding Valuation Information - BVI). Comisia speră să încheie aceste lucrări și 

să decidă cu privire la măsurile care să fie luate în continuare la începutul anului 2018.  

89. Faptul că statele membre nu respectă o abordare uniformă nu conduce neapărat la pierderi de 

taxe vamale, însă există acest potențial. Diversele abordări aplicate pot avea efecte similare. 

A se vedea răspunsul la punctul 11.  

92. Valoarea-prag poate fi utilizată numai ca indicator de risc pentru a viza o trimitere, însă nu este 

o dovadă a prețului plătit (a se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 11). 

95. Comisia a efectuat deja inspecții privind subevaluarea, inclusiv misiuni în Regatul Unit în 

noiembrie 2016 și în mai 2017 și o misiune în Slovacia în 2016, iar în prezent monitorizează 

rapoartele aferente. Comisia a solicitat, de asemenea, informații de la toate statele membre 

inspectate în 2017 privind procedurile acestora pentru contracararea riscurilor de subevaluare și 

intenționează să acorde prioritate ridicată acestui aspect în viitor.  

96. Problema subevaluării produselor textile și de încălțăminte importate din China este investigată 

în prezent de Comisie.  

97. Comisia a inspectat subevaluarea în cadrul inspecțiilor sale din Regatul Unit privind resursele 

proprii tradiționale care au avut loc în noiembrie 2016 și în mai 2017. Comisia va continua să facă 

acest lucru în controlul său privind resursele proprii tradiționale din Regatul Unit în noiembrie 

2017. Comisia monitorizează, de asemenea, în mod activ, raportul OLAF privind subevaluarea în 

Regatul Unit. Comisia va monitoriza în continuare îndeaproape subevaluarea din Regatul Unit și va 
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lua toate măsurile adecvate pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv, dacă este 

cazul, măsura de acțiune în justiție prevăzută în tratate. A se vedea, de asemenea, răspunsul la 

punctul 96. 

100. Regimul vamal 42 reprezintă o facilitare importantă pentru întreprinderile legitime. Cu toate 

acestea, timp de mai mulți ani, Comisia, precum și Curtea de Conturi, au semnalat statelor membre 

faptul că defraudatorii pot utiliza abuziv această procedură și au fost formulate recomandări pentru 

administrațiile vamale și fiscale privind controlul și schimbul de informații. Statele membre dispun 

de instrumente juridice și operaționale pentru a verifica tranzacțiile din punct de vedere al riscului 

vamal și al riscului în ceea ce privește TVA; totuși, acest control necesită o bună cooperare între 

administrațiile vamale și fiscale la nivel național. 

104. A se vedea răspunsul Comisiei la punctele 82 și 93-99 din Raportul special nr. 23/2016. 

106. Comisia este, în general, mulțumită de nivelul de cooperare asigurat de majoritatea statelor 

membre, în pofida unor probleme punctuale. 

Comisia a acordat o atenție deosebită controlului procedurilor vamale ale statelor membre menite să 

stopeze și să combată falsul în declarația de origine și/sau descrierea inexactă a mărfurilor, punând 

un accent mai mare pe comunicările privind asistența reciprocă menționate de Curtea de Conturi 

Europeană. Comisia va continua să procedeze în acest mod.  

107. În prezent, indicarea expeditorului în declarația vamală de import este un element de date la 

care statele membre pot renunța. Indicarea este obligatorie în statele membre care nu au utilizat 

această opțiune. Comisia va colabora cu statele membre în 2018 și, în funcție de rezultat, ar putea 

avea în vedere măsuri legislative pentru ca indicarea expeditorului să devină obligatorie în toate 

statele membre. Trebuie reținut faptul că colectarea acestor informații va antrena costuri 

semnificative pentru statele membre care nu le colectează încă. Data efectivă a adoptării va depinde 

de negocierile cu statele membre. 

112. Trebuie să se țină seamă de faptul că această indicare se referă și la gestionarea riscurilor din 

motive de securitate și siguranță și nu justifică utilitatea analizei riscurilor în scopuri financiare 

înainte de sosirea mărfurilor pe teritoriul UE. 

113. Comisia va continua să întocmească anual un raport de performanță a uniunii vamale. Acest 

raport va acoperi și domeniul controalelor vamale.  

CVU a menținut posibilitatea de a utiliza simplificări. Un grup de proiect specific a elaborat 

orientări privind aplicarea procedurilor simplificate. 

114. Analiza riscurilor în scop fiscal nu este efectuată pe baza datelor general disponibile pentru 

transportatorii care depun declarația sumară de intrare (ENS) în etapa premergătoare sosirii 

mărfurilor, ci pe baza datelor din declarația vamală. Cu toate acestea, datele din declarația sumară 

de intrare disponibile pot fi utilizate pentru a semnala o anumită trimitere la sosirea acesteia în UE. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 115. 

115. Scopul declarației sumare de intrare este în primul rând acela de a efectua o analiză de risc în 

scopul securității și siguranței (articolul 128 din CVU). Analiza riscurilor în scop fiscal este posibilă 

numai dacă este depusă o declarație vamală împreună cu declarația sumară de intrare conform 

articolului 130 din CVU. Operatorii economici care utilizează această opțiune beneficiază, în mod 

normal, de o vămuire accelerată a mărfurilor lor la sosire. Introducerea unei obligații ca declarația 

sumară de intrare să includă în toate situațiile date privind expeditorul și destinatarul nu este 

necesară, deoarece declarația sumară de intrare nu este utilizată în scop fiscal (a se vedea răspunsul 

la punctul 114). 
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118. Comisia consideră că controalele documentare și cele fizice, pe baza analizei riscurilor, trebuie 

să se aplice și pentru mărfurile declarate printr-o procedură simplificată.  

Orice practică persistentă, care pare a fi incompatibilă cu legislația vamală a UE aplicabilă, va fi 

examinată de Comisie în contextul unei posibile proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

A se vedea răspunsul la punctul 106. 

119. Autorizațiile pentru utilizarea unor proceduri vamale simplificate pentru importuri depind de 

controalele anterioare efectuate de vămi. Acestea sunt acordate operatorilor economici care 

furnizează informații detaliate privind practicile lor comerciale. 

122. Comisia examinează în prezent dacă poate fi sporită sau nu notificarea prezentării în cadrul 

procedurii de înregistrare în evidența contabilă a declarantului. Cu toate acestea, ar trebui menținută 

posibilitatea de a exonera operatorii economici autorizați de această obligație în anumite 

circumstanțe, pentru a ține seamă de faptul că acei operatori economici trebuie să se supună unor 

criterii mai riguroase.  

Articolul 233 din actul de punere în aplicare al CVU limitează și mai mult posibilitățile de a se 

recurge în mod abuziv la procedura de înscriere în evidențele declarantului, prevăzându-se un audit 

prealabil consistent al solicitanților, monitorizarea îndeaproape a autorizației și supravegherea 

periodică a operațiunilor printr-un plan de control adaptat.  

123. Autorizarea operatorilor economici autorizați este supusă unei monitorizări continue. În cazul 

neîndeplinirii criteriilor AEO, autoritățile vamale din statul membru trebuie fie să suspende, fie să 

revoce autorizația AEO. În cazul în care Comisia are cunoștință în mod detaliat de faptul că un stat 

membru nu pune în aplicare legislația UE, aceasta poate recurge la acțiuni în justiție 

corespunzătoare împotriva acelui stat membru. 

În prezent, Comisia examinează impactul riscurilor pe care le prezintă anumite modele de afaceri, 

inclusiv serviciile de curierat expres, în cursul solicitării de AEO și al procesului de monitorizare. 

124. Comisia încurajează statele membre să utilizeze Ghidul privind auditul în domeniul vamal, 

ținând cont de faptul că aceste orientări nu au caracter juridic obligatoriu. 

125. Într-adevăr, mai multe state membre fie nu au raportat auditurile ulterioare acordării liberului 

de vamă, fie au raportat date care necesitau clarificări. Comisia oferă în mod constant tuturor 

statelor membre clarificări cu privire la aspectele metodologice, insistă asupra importanței unei 

raportări exacte și fiabile și invită statele membre să transmită informațiile lipsă și/sau să ofere 

clarificări cu privire la informațiile furnizate, atunci când este necesar. De regulă, analiza efectuată 

de Comisie este comunicată statelor membre și este discutată cu acestea în cadrul întrunirilor 

Comitetului consultativ privind resursele proprii (tradiționale). 

Comisia va continua să evalueze rapoartele statelor membre și să le reamintească necesitatea de a 

efectua controale corespunzătoare, inclusiv audituri ulterioare acordării liberului de vamă. În plus, 

în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii tradiționale, Comisia recomandă întotdeauna 

statelor membre să respecte Ghidul Comisiei privind auditul în domeniul vamal, deși nici ghidul, 

nici auditurile ulterioare acordării liberului de vamă nu sunt obligatorii.  

127. Acest aspect este monitorizat deja în mai multe state membre, care au fost invitate de Comisie 

să intensifice eforturile de extindere a cooperării în ceea ce privește asistența reciprocă între statele 

membre afectate.  

128. Baza de date Surveillance 2 acoperă toate declarațiile vamale pentru intrare în liberă circulație 

începând cu 2011. Într-adevăr, o extindere importantă a elementelor de date care trebuie colectate 

este inclusă în proiectul Surveillance 3, care ar trebui să fie pus în aplicare până în octombrie 2018. 
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131. Comisia este de părere că controalele ulterioare acordării liberului de vamă sunt instrumente 

mult mai puțin eficiente pentru prevenirea și combaterea subevaluării decât controalele înainte de 

acordarea liberului de vamă. Aceasta a încurajat în mod sistematic statele membre să soluționeze 

subevaluarea prin controale înainte de acordarea liberului de vamă. 

132. Faptul că costurile comerciale și administrative ar depăși veniturile colectate a reprezentat până 

acum motivația pentru derogarea sau scutirea de la plata taxelor vamale pentru trimiterile cu valoare 

neglijabilă.  

Cu toate acestea, Comisia este dispusă în continuare să ia în considerare posibilitatea de a explora 

alți factori relevanți și de a evalua eficacitatea și eficiența legislației în vigoare. Un grup de proiect 

va aborda în special această problemă.  

134. Existe și alte scutiri de la plata taxelor vamale, în afară de scutirile menționate în raportul 

Curții de Conturi. 

Aceste scutiri și impactul aplicării lor sunt discutate în prezent în cadrul unui grup de proiect.  

135. În ceea ce privește acceptarea solicitărilor de scutire de la plata taxelor vamale pentru mărfuri 

cu valoare neglijabilă cu privire la mărfuri a căror valoare declarată depășește 150 de euro, Comisia 

este de părere că statele membre ar trebui să își adapteze sistemele naționale de import astfel încât 

să respingă astfel de solicitări. 

Trimiterile comerciale care sunt declarate în mod eronat drept cadouri pot fi supuse controalelor 

vamale, deoarece autoritățile vamale pot decide să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile pentru 

acordarea scutirii de la plata taxei la import.  

136. A se vedea răspunsul la punctul 123. 

137. Subevaluarea este una dintre problemele cele mai semnificative. Un grup de proiect va explora 

diferite posibilități de optimizare a formalităților vamale pentru a răspunde tuturor preocupărilor 

pertinente. 

138. Comisia este conștientă de problema pe care o constituie subevaluarea mărfurilor. Această 

problemă este deosebit de acută în contextul comerțului electronic. Un grup de proiect va oferi 

ocazia de a analiza modul în care aceste aspecte sunt abordate în statele membre și modul în care ar 

trebui soluționată această problemă. 

139. Problema colectării incomplete a taxelor de import cu privire la trimiterile poștale taxabile va 

fi soluționată în cadrul unui grup de proiect. 

140. Un grup de proiect cu privire la trimiterile cu valoare mică va soluționa problema pierderilor 

de taxe vamale, conform celor menționate de Curtea de Conturi.  

Comisia observă, de asemenea, că trimiterile comerciale care sunt declarate în mod eronat drept 

cadouri pot fi supuse controalelor vamale, deoarece autoritățile vamale pot decide să verifice dacă 

sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea scutirii de la plata taxei la import.  

141. Statutul de operator economic autorizat oferă o oportunitate de echilibrare a facilitării 

comerțului și a controalelor vamale.  

A se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 123. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

142. Problemele la nivelul cadrului juridic sunt abordate prin intermediul pachetului Codului vamal 

al Uniunii (CVU) (codul, împreună cu Regulamentul delegat privind CVU și Regulamentul de 

punere în aplicare a CVU), care a intrat în vigoare la 1 mai 2016. Se va beneficia pe deplin de 

acesta atunci când toate sistemele electronice pentru punerea în aplicare a acestuia vor deveni 

operaționale. Obiectivul principal al CVU este de a proteja mai bine resursele financiare (resursele 

proprii) ale Uniunii prin (i) asigurarea unei legislații vamale a Uniunii care protejează împotriva 

fraudei (și anume, prin eliminarea lacunelor, eliminarea interpretării și a aplicării inconsecvente a 

normelor și asigurarea accesului electronic al autorităților vamale la informațiile relevante), (ii) 

asigurarea aplicării mai armonizate și mai standardizate a controalelor vamale de către statele 

membre, în baza unui cadru comun de gestionare a riscurilor și a unui sistem electronic pentru 

punerea sa în aplicare; și (iii) introducerea unui sistem comun de garanții. Aceste măsuri vizează nu 

doar să protejeze mai bine interesele financiare ale UE și securitatea și siguranța cetățenilor Uniunii, 

ci și să prevină comportamentul anticoncurențial la diferitele puncte de intrare și de ieșire de pe 

teritoriul Uniunii. În plus, acest pachet legislativ este actualizat în mod constat pentru a soluționa 

erorile și neconcordanțele care apar, în special dacă acestea cauzează o aplicare nearmonizată a 

normelor.  

143. A se vedea răspunsul la punctele 25 și 26. 

Recomandarea 1 

Comisia nu acceptă această recomandare.  

Parlamentul European a solicitat Comisiei „să colecteze date fiabile privind deficitul de colectare a 

taxelor vamale (...) în statele membre”. Comisia pune deja la dispoziție calcule anuale ale deficitului 

de colectare a taxelor vamale identificat în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii 

tradiționale. Sumele în cauză sunt pretinse statelor membre și sunt colectate la bugetul UE.  

Calculul Comisiei, bazat pe date concrete, reprezintă cea mai fiabilă metodologie de stabilire a 

acestui deficit și este utilizat în scopuri operaționale, și anume pentru elaborarea programului anual 

de inspectare a statelor membre. 

Comisia nu are cunoștință de nicio altă metodologie adecvată, dar ar considera pozitive orice 

sugestii de metodologie fezabilă care ar putea completa calculele Comisiei. 

A se vedea, de asemenea, răspunsurile la punctele 25 și 26. 

144. Comisia susține că statele membre care nu efectuează controale sunt expuse unor riscuri 

considerabile de a se confrunta cu datorii financiare, inclusiv cu riscul de dobândă pentru plata 

întârziată, pentru pierderi la bugetul UE. Comisia consideră că posibilitatea ca statele membre să fie 

considerate responsabile din punct de vedere financiar pentru erori administrative sau pentru 

nerecuperarea datoriilor reprezintă o încurajare puternică pentru ca acestea să efectueze controale și 

să fie diligente pentru a evita răspunderea. Nerecuperarea de către statele membre a sumelor 

datorate și nepunerea acestora la dispoziția bugetului UE ar reprezenta o nerespectare a 

regulamentelor privind resursele proprii și a jurisprudenței relevante a Curții de Justiție.  

Ca parte a pregătirii pentru următorul cadru financiar multianual, Comisia va analiza dacă 

modificările aduse cadrului juridic actual al resurselor proprii sunt de natură să stimuleze mai mult 

statele membre în sensul efectuării de controale eficace.  

145. Comisia nu are cunoștință de faptul că vreun stat membru ar fi acceptat că partea sa de costuri 

aferentă colectării resurselor proprii tradiționale este prea mare, sistemul actual de costuri de 

reținere a fost adoptat în unanimitate de statele membre.  
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Recomandarea 2 

Comisia acceptă recomandarea. Comisia evaluează în prezent opțiuni pentru îmbunătățirea 

finanțării administrațiilor vamale naționale în următorul CFM. Comisia consideră că operațiunile 

vamale ale statelor membre și costurile de funcționare aferente depind de factori multipli, inclusiv 

de structura administrației vamale a statului membru, de resursele disponibile pentru administrația 

vamală națională și de configurația și volumul schimburilor comerciale care rezultă din amplasarea 

geografică a statului membru. În prezent, Comisia efectuează un studiu de impact al uniunii vamale 

pentru a explora, între altele, posibilitățile de finanțare a investițiilor în sectorul vamal prin 

instrumente de finanțare ale UE. 

Recomandarea 3 

Comisia poate accepta parțial recomandarea în măsura în care aceasta împărtășește obiectivul 

recomandării Curții de Conturi, însă observă, în acest stadiu, că nu este în măsură să își asume 

angajamente specifice în legătură cu propunerile acesteia pentru următorul CFM.  

146. Comisia și-a îmbunătățit metodele de lucru pentru dezvoltarea unor aplicații vamale 

noi/actualizate prin implicarea statelor membre încă din primele etape de dezvoltare. Problema 

raportării multiple a informațiilor vamale, menționată deja la punctele 47 și 54, a fost discutată pe 

larg cu statele membre pentru ca schimbul de informații vamale la nivelul UE să fie mai eficient din 

punctul de vedere al costurilor. În plus, în proiectele IT actuale, Comisia acordă o atenție deosebită 

conectivității acestora cu alte sisteme informatice AFIS și externe, pentru a reduce la minimum 

eforturile depuse de statele membre și pentru a optimiza calitatea datelor, utilizarea și scopul acestor 

sisteme. 

De asemenea, se depun eforturi susținute pentru a oferi instrumente eficiente pentru utilizarea 

analitică și statistică a datelor stocate. 

Recomandarea 4 

(a) Comisia acceptă recomandarea. În vreme ce indicarea expeditorului în declarația vamală de 

import este deja obligatorie în statele membre care nu au utilizat opțiunea de scutire de la cerințele 

privind datele, Comisia va monitoriza statele membre în 2018 și, în funcție de rezultate, ar putea lua 

în considerare să impună obligativitatea acestei indicări în toate statele membre. Acest lucru poate 

genera costuri semnificative pentru statele membre care nu colectează încă aceste date.  

(d) Comisia acceptă recomandarea de a fi mai explicită în ceea ce privește acțiunile solicitate 

statelor membre în comunicările de asistență reciprocă, observând că obiectivul principal va rămâne 

cu rezultate echivalente. Solicitările de asistență reciprocă formulate de OLAF sunt acoperite de 

Regulamentul (CE) nr. 515/97 și, prin urmare, sunt legale și obligatorii. Acțiunile propuse statelor 

membre reprezintă o serie de recomandări care nu sunt neapărat adecvate pentru toate statele 

membre în orice situație. 

Recomandarea 5 

Comisia acceptă recomandarea sub rezerva resurselor disponibile, a priorităților de investigare și a 

disponibilității țării terțe de a coopera. În prezent, OLAF are ofițeri de legătură în China, în 

Emiratele Arabe Unite și în Ucraina.  

147. Cazurile în care TARIC se actualizează retroactiv se referă la legislația publicată în Jurnalul 

Oficial cu aplicare retroactivă. Aceste cazuri specifice sunt comunicate direct administrațiilor 

statelor membre, pentru ca acestea să ia măsurile financiare necesare (rambursare, recuperare). 

Comisia va sprijini statele membre în privința monitorizării utilizării informațiilor tarifare europene 

obligatorii. Versiunile actualizate ale sistemelor EBTI și Surveillance facilitează această 

monitorizare din octombrie 2017. Folosind mai multe rapoarte predefinite, lipsa utilizării sau 
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utilizarea nevalabilă pot fi depistate. Cantitățile importate în cadrul utilizării extinse vor fi 

monitorizate de asemenea într-un raport periodic. 

Cu toate acestea, statele membre trebuie să își adapteze de asemenea sistemele naționale și trebuie 

să trimită noi elemente de date prin intermediul bazei de date Surveillance pentru a efectua un 

control semnificativ. Conform CVU, statele membre dispun de o perioadă de tranziție până în 2020 

pentru a îndeplini această obligație. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul la punctul 88. 

Recomandarea 6 

(a) Comisia acceptă recomandarea. Comisia și-a actualizat sistemul electronic de informații tarifare 

europene obligatorii și sistemul de supraveghere pentru a sprijini statele membre în privința 

controlului utilizării informațiilor tarifare europene obligatorii. Deoarece sistemele naționale nu 

sunt încă actualizate - în temeiul CVU, statele membre beneficiază de o perioadă de tranziție până 

în 2020 pentru a îndeplini această obligație - acest control nu este încă posibil prin intermediul 

sistemului Surveillance.  

Acesta poate fi monitorizat numai prin verificări manuale ale declarațiilor vamale. 

Comisia va monitoriza punerea în aplicare a noilor dispoziții ale CVU după ce sunt disponibile date 

suficiente. 

(b) Comisia nu acceptă recomandarea în această etapă. 

Comisia efectuează în prezent un studiu, care implică experți și reprezentanți ai întreprinderilor din 

statele membre, în special prin consultare publică, pentru a evalua interesul pentru un sistem de 

decizii referitor la informațiile obligatorii privind determinarea valorii de vamă și fezabilitatea unui 

astfel de sistem în cadrul Uniunii. 

148. Comisia abordează în mod extrem de activ subevaluarea, declararea eronată a originii și 

descrierea eronată a mărfurilor în cadrul inspecțiilor sale privind resursele proprii tradiționale, cu 

accent special pe Regatul Unit. Comisia monitorizează, de asemenea, raportul OLAF privind 

subevaluarea în Regatul Unit și va continua să facă acest lucru în mod prioritar. 

Recomandarea 7 

Comisia nu acceptă această recomandare, întrucât legislația actuală include deja stimulente foarte 

puternice pentru ca statele membre să prevină în mod corespunzător riscurile de pierderi pentru 

bugetul UE, sub forma unei dobânzi mari pentru plățile întârziate. 

Cu toate acestea, Comisia va analiza toate posibilele îmbunătățiri ale sistemului de stimulente în 

următorul cadru financiar multianual. 

149. În prezent, sistemul de gestionare a riscurilor nu impune controale obligatorii în fiecare caz. 

Comisia examinează posibile căi de îmbunătățire a gestionării riscurilor. 

A se vedea răspunsul la punctul 114 și la punctul 123. 

Recomandarea 8 

(a) Comisia nu acceptă recomandarea, dar este gata să examineze problema ridicată de Curtea de 

Conturi Europeană în cadrul unei examinări în curs cu privire la modul de a consolida abordarea 

controlului în cazul procedurilor simplificate. În ceea ce privește performanța analizei riscurilor 

financiare în etapa premergătoare sosirii mărfurilor, Comisia face trimitere la răspunsurile sale la 

punctele 114 și 115.  
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(b) Comisia acceptă recomandarea; de fapt, îmbunătățirea propusă a fost deja definită în cadrul 

dezvoltării sistemului Surveillance 3, care urmează să fie pus în aplicare până în octombrie 2018. 

(c) Comisia acceptă recomandarea cu privire la investigarea utilizării abuzive a scutirilor de la plata 

taxelor vamale pentru expedierile de marfă cu valoare mică în cadrul comerțului online de mărfuri 

cu țări din afara UE. Acesta este unul dintre domeniile de fraudă prin subevaluare investigate de 

OLAF. 

Comisia a instituit un grup de proiect în acest domeniu, format din reprezentanții statelor membre și 

ai operatorilor economici care, printre altele, va analiza provocările cu care se confruntă autoritățile 

vamale pentru a asigura punerea corectă în aplicare a cerințelor legale. 



 
Etapă Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 31.5.2016 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate 
auditată) a proiectului de raport 

13.7.2017 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 7.11.2017 

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în 
toate versiunile lingvistice 

23.11.2017 
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