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OpANAF nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în
România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară
terţă
Ţinând cont de prevederile titlului II cap. X „Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor“ şi
ale art. 109 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de
instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
având în vedere constatările autorităţii vamale române efectuate în urma acţiunilor de control
desfăşurate în luna septembrie a acestui an în zona de nord-est a României la frontiera cu Ucraina
privind mărfurile introduse în ţară de către călători, care prin valorificarea lor pe piaţa neagră
conduc la neîncasarea taxelor aferente, contribuind astfel la creşterea evaziunii fiscale şi, indirect,
la afectarea producţiei interne de astfel de bunuri,
în vederea protejării intereselor economice naţionale şi comunitare, în sensul art. 58 din
Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului
Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru
importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.220/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Articolul 1
(1) Prin caracter ocazional al introducerii în România de bunuri
călătorilor care vin dintr-o ţară terţă se înţelege o introducere
parte fracţionată a unei serii de introduceri efectuate de acelaşi
timp, respectiv o introducere de bunuri efectuată la cel puţin 7
bunuri de către acelaşi călător.

aflate în bagajele personale ale
de bunuri care nu reprezintă o
călător într-un interval scurt de
zile de la ultima introducere de

(2) Nu se consideră introduceri de bunuri cu caracter ocazional introducerile de bunuri efectuate
în mod regulat, respectiv de mai multe ori într-o zi sau la intervale de timp sub 7 zile.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Constantin Mihail
Bucureşti, 7 noiembrie 2013.
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