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REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 800/1999
din 15 aprilie 1999
de stabilire normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exportul de
produse agricole

COMISIA COMUNIT

ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1766/92 din 30 iunie 1992 cu privire la
organizarea comun a pie ei de cereale1, modificat ultima dat de Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 923/962, în special art. 13 i 21, precum i dispozi iile corespunz toare din alte
regulamente cu privire la organizarea comun a pie elor pentru produse agricole,
având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2799/98 din 15 decembrie 1998 prin care
s-au stabilit acorduri agromonetare cu privire la euro3, în special art. 3 i 9,
(1) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3665/87 din 27 noiembrie 1987 de stabilire a
normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exporturile de produse agricole4,
modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 604/985, a fost modificat de mai multe ori
i substan ial; întrucât în cazul unor noi modific ri trebuie s fie reformulat pentru
claritate;
(2) întrucât regulile generale adoptate de Consiliu stabilesc c restituirea se achit dac se
face dovada export rii produselor de pe teritoriul Comunit ii; întrucât dreptul la restituire
este dobândit imediat dup ce produsele au p r sit pia a Comunit ii, în cazul în care se
aplic un singur cuantum de restituire pentru toate rile ter e; întrucât, în cazul în care
cuantumul restituirii difer în func ie de destina ia produselor, dreptul la restituire depinde
de importarea într-o ar ter ;
(3) întrucât aplicarea Acordului privind agricultura din Runda Uruguay impune, ca regul
general , ca acordarea restituirii s fie legat de existen a unei licen e de export prin care
se stabile te în prealabil restituirea; întrucât livr rile în cadrul Comunit ii pentru
organiza ii interna ionale i pentru for ele armate, livr rile de produse alimentare i
exporturile de mici cantit i reprezint , totu i, cazuri speciale i cu importan economic
minor ; întrucât, din aceste motive, pentru simplificarea acestor opera iuni de export i
pentru evitarea unei bariere administrative excesive cu care s se confrunte operatorii i
autorit ile competente, s-au adoptat dispozi ii pentru un regim special f r licen de
export;
(4) întrucât, în sensul prezentului regulament, data exportului reprezint data la care
autorit ile vamale accept actul prin care declarantul î i manifest inten ia de a exporta
produsele pentru care solicit s beneficieze de o restituire la export; întrucât un astfel de
document are scopul de a atrage aten ia, i îndeosebi aten ia autorit ilor vamale, asupra
faptului c opera iunea în cauz se desf oar cu sprijin din partea fondurilor Comunit ii,
pentru ca respectivele autorit i vamale s întreprind verific rile corespunz toare;
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întrucât de la data accept rii produsele sunt puse sub supraveghere vamal pân în
momentul exportului lor efectiv; întrucât data serve te drept element de referin pentru
stabilirea cantit ii, naturii i caracteristicilor produsului exportat;
(5) întrucât, în cazul înc rc turilor în vrac sau în unit i nestandardizate, este recunoscut
faptul c greutatea net exact nu poate fi cunoscut decât dup înc rcarea în mijloacele
de transport; întrucât, în vederea rezolv rii acestei situa ii, trebuie luate m suri ca în
declara ia de export s fie trecut o greutate provizorie;
(6) întrucât, pentru o aplicare corespunz toare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 386/90
din 12 februarie 1990 cu privire la monitorizarea efectuat la data realiz rii exportului de
produse agricole pentru care se primesc restituiri sau alte sume1, a a cum a fost acesta
modificat de Regulamentul (CE) nr. 163/942, trebuie luate m suri pentru ca verificarea
coresponden ei dintre declara ia de export i produsele agricole s se desf oare în
momentul înc rc rii containerului, camionului, vasului sau unui alt container similar;
(7) întrucât, în cazul în care exporturile implic înc rc turi frecvente de cantit i mici, trebuie
prev zute m suri pentru aplicarea de proceduri simplificate în privin a datei relevante care
este utilizat pentru stabilirea cuantumului restituirii;
(8) întrucât, pentru o interpretare corespunz toare a conceptului „export de pe teritoriul
Comunit ii”, trebuie s fie specificat c un produs este considerat ca exportat atunci când
p r se te teritoriul vamal al Comunit ii;
(9) întrucât ar putea fi necesar ca exportatorul sau transportatorul s întreprind m suri pentru
prevenirea deterior rii produselor destinate exportului pe parcursul perioadei de 60 de zile
din momentul accept rii declara iei i pân la p r sirea teritoriului vamal al Comunit ii
sau pân la ajungerea la destina ie; întrucât congelarea este o astfel de m sur , care face
posibil p strarea produselor intacte; întrucât, pentru îndeplinirea acestei cerin e, trebuie
s fie permis efectuarea congel rii pe parcursul perioadei men ionate;
(10) întrucât autorit ile competente trebuie s se asigure c produsele care p r sesc teritoriul
Comunit ii sunt într-adev r acelea care au trecut prin formalit ile vamale pentru export;
întrucât, în acest scop, în cazul în care un produs tranziteaz teritoriul unui stat membru
înainte de a p r si teritoriul vamal al Comunit ii sau de a ajunge la o anumit destina ie,
trebuie s se foloseasc un exemplar al documentului de control T5, men ionat în art. 471495 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 din 2 iulie 1993, de stabilire a
dispozi iilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a
Codului Vamal al Comunit ii3, a a cum a fost acesta modificat ultima dat de
Regulamentul (CE) nr. 502/19994; întrucât, totu i, este de dorit ca pentru simplificarea
procedurii administrative s fie puse la dispozi ie aranjamente mai flexibile decât
utilizarea exemplarului documentului de control T5, în cazul tranzac iilor efectuate în
conformitate cu procedurile simplificate de tranzit comunitar pentru transportul feroviar
sau în containere mari, conform art. 412-442 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, care
prev d ca în cazul unui transport pentru care opera iunea începe pe teritoriul Comunit ii
i urmeaz s se încheie în afara acestuia s nu fie necesar efectuarea nici unei formalit i
la biroul vamal de la punctul de frontier ;
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(11) întrucât, în unele cazuri, poate fi solicitat o restituire pentru produse care au fost
exportate i care au p r sit teritoriul vamal al Comunit ii, dar care sunt returnate în
scopul transbord rii sau pentru o opera iune de tranzit anterior ajungerii la o destina ie
final din afara teritoriului men ionat; întrucât asemenea return ri pot s apar i din alte
motive decât datorit cerin elor de transport i îndeosebi în scopuri speculative; întrucât în
astfel de cazuri nu este respectat termenul limit de 60 de zile pentru p r sirea teritoriului
vamal al Comunit ii; întrucât, în scopul evit rii acestor situa ii, este necesar s fie clar
definite condi iile în care pot fi efectuate astfel de return ri;
(12) întrucât regimurile prev zute în prezentul regulament se aplic doar produselor aflate în
liber circula ie i care sunt, dac este cazul, de origine comunitar ; întrucât în cazul
anumitor produse compozite restituirea nu este stabilit pentru produse în sine, ci prin
referire la produsele de baz din care sunt compuse; întrucât pentru acordarea restituirii
sau p r ii corespunz toare din aceasta, în cazul în care restituirea este stabilit pe aceast
baz , a unuia sau mai multor componente, este suficient ca respectiva component sau
componentele s îndeplineasc cerin ele sau s nu le mai îndeplinesc doar pentru faptul
c au fost încorporate în alte produse; întrucât, pentru a se ine cont de situa ia particular
a anumitor componente, trebuie întocmit o list a produselor pentru care se stabile te
restituirea pe baza unei singure componente;
(13) întrucât art. 23-26 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992
de instituire a Codului Vamal Comunitar1, modificat ultima dat de Regulamentul
Parlamentului European i al Consiliului2 (CE) nr. 82/97, definesc originea nepreferen ial
a m rfurilor; întrucât pentru acordarea de restituiri la export sunt considerate ca fiind de
origine comunitar doar produsele ob inute în totalitate sau substan ial transformate pe
teritoriul Comunit ii; întrucât pentru o aplicare uniform de c tre toate statele membre
este indicat s se stabileasc faptul c anumite amestecuri de produse nu au dreptul la
restituiri;
(14) întrucât cuantumul restituirii este stabilit pe baza clasific rii tarifare a unui produs;
întrucât în cazul anumitor amestecuri, m rfuri prezentate în seturi i m rfuri compozite
clasificarea poate s duc la acordarea unei restituiri mai mari decât una justificat din
punct de vedere economic; întrucât din acest motiv este necesar adoptarea de dispozi ii
speciale pentru stabilirea restituirii aplicabile amestecurilor, m rfurilor prezentate în seturi
i m rfurilor compozite;
(15) întrucât, în cazul în care cuantumul restituirii variaz în func ie de destina ia produsului,
trebuie adoptate m suri de verificare a faptului c produsul a fost importat de ter a ar sau
de ter ele ri pentru care a fost stabilit restituirea; întrucât o astfel de m sur poate fi
relaxat f r dificultate în cazul exporturilor pentru care restituirea implicat este mic i
tranzac ia este astfel efectuat încât ofer asigur ri corespunz toare c produsele în cauz
au ajuns la destina ia lor, scopul prevederii fiind de a simplifica activitatea administrativ
implicat în furnizarea de dovezi;
(16) întrucât, în cazul în care se aplic un singur cuantum de restituire pentru toate destina iile
la data la care este stabilit în prealabil restituirea, exist în anumite situa ii o clauz
obligatorie privind destina ia; întrucât aceast situa ie este considerat ca o varia ie a
restituirii în cazul în care cuantumul restituirii aplicabil la data la care are loc exportul este
mai mic decât cuantumul restituirii aplicabil la data stabilirii în prealabil, f când
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rectificarea, acolo unde este cazul, la data la care are loc exportul;
(17) întrucât, în cazul în care cuantumul restituirii difer în func ie de destina ia produselor
exportate, trebuie f cut dovada c produsul în cauz este importat într-o ter
ar ;
întrucât îndeplinirea formalit ilor vamale de import const în mare parte din plata taxelor
de import aplicabile pentru ca produsele respective s poat fi comercializate în respectiva
ar ter ; întrucât, având în vedere diversitatea de situa ii aplicabile în ter ele ri
importatoare, este recomandabil s fie acceptat întocmirea acelor documente vamale de
import care ofer asigur ri c produsele exportate au ajuns la destina ia lor, stânjenind în
acela i timp cât mai pu in posibil comer ul;
(18) întrucât, pentru sprijinirea exportatorilor în demersurile întreprinse pentru ob inerea
dovezii de ajungere la destina ie, trebuie stabilit faptul c agen iile interna ionale de
control i supraveghere avizate de c tre statele membre elibereaz certificate de sosire
pentru produsele agricole exportate ale Comunit ii care beneficiaz de o restituire
diferen iat ; întrucât avizarea acestor agen ii cade în sarcina statelor membre care acord
avizul lor pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu anumite criterii orientative
existente; întrucât este indicat s fie clarificat situa ia i s fie integrate în prezentul
regulament principalele criterii orientative;
(19) întrucât, în scopul aplic rii unui tratament egal pentru produsele care ofer dreptul la o
restituire diferen iat în func ie de destina ie i celelalte exporturi, trebuie stabilit ca o
parte din restituire, calculat în func ie de cel mai sc zut cuantum de restituire aplicabil la
data la care este efectuat exportul, s fie achitat imediat dup ce exportatorul a f cut
dovada c produsul a p r sit teritoriul vamal al Comunit ii;
(20) întrucât, în cazul restituirilor diferen iate, dac a intervenit o modificare a destina iei, se
achit restituirea care se aplic pentru noua destina ie, în func ie de un plafon al
cuantumului sumei aplicabile pentru destina ia stabilit în prealabil; întrucât pentru a fi
prevenite abuzurile prin care sunt alese în mod sistematic destina ii pentru care este
prev zut cel mai înalt cuantum de restituire, trebuie s fie introdus un sistem de penalizare
pentru situa iile de modificare a destina iei spre locuri pentru care cuantumul restituirii
este mai mic decât cuantumul restituirii pentru destina ia fixat în prealabil; întrucât
aceast nou prevedere are consecin e pentru calcularea p r ii din restituire care se achit
în momentul în care exportatorul face dovada faptului c produsul a p r sit teritoriul
vamal al Comunit ii;
(21) întrucât art. 23-26 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 definesc originea nepreferen ial
a m rfurilor; întrucât este indicat ca în anumite cazuri s fie aplicate criteriile referitoare la
transform rile i prelucr rile stabilite prin art. 24 pentru a se verifica dac produsele au
ajuns într-adev r la destina ie;
(22) întrucât anumite tranzac ii de export pot duce la deturnarea fluxului comercial; întrucât,
pentru prevenirea acestor deturn ri, trebuie ca achitarea restituirii s fie condi ionat nu
numai de faptul c produsul a p r sit teritoriul vamal al Comunit ii, ci i c a fost
importat de o ter ar sau a fost supus unei transform ri sau prelucr ri substan iale;
întrucât, mai mult decât atât, în unele cazuri achitarea restituirii poate fi condi ionat de
comercializarea produsului pe pia a ter ei ri importatoare sau de transformarea sau
prelucrarea substan ial a acestuia;
(23) întrucât se consider c nu exist obligativitatea restituirii în cazul distrugerii sau
deterior rii unui produs anterior p trunderii acestuia pe pia a ter ei ri importatoare sau
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transform rii substan iale; întrucât în astfel de cazuri exportatorul trebuie s aib dreptul
s prezinte dovada c opera iunea de export s-a desf urat în condi ii economice care în
situa ii normale ar fi permis efectuarea tranzac iei;
(24) întrucât finan area de c tre Comunitate a opera iunilor de export nu este justificat în
cazul în care opera iunea nu este o tranzac ie comercial obi nuit , deoarece nu are un
scop economic real i este efectuat doar pentru ob inerea unei pl i din partea
Comunit ii;
(25) întrucât trebuie întreprinse m suri pentru prevenirea aloc rii de sume din fondurile
Comunit ii pentru tranzac ii care nu corespund nici unuia dintre obiectivele regimului de
restituire la export; întrucât acest risc exist în cazul produselor pentru care se face
restituire la export i care apoi sunt reimportate pe teritoriul Comunit ii f r s sufere
transform ri sau prelucr ri substan iale într-o ter ar i pentru care se pl tesc taxe
reduse sau zero la reimportare în locul taxei obi nuite, ca urmare a unui acord preferen ial
sau a unei decizii a Consiliului; întrucât pentru limitarea constrângerilor impuse
exportatorilor este indicat s fie aplicate astfel de m suri pentru cele mai sensibile
produse;
(26) întrucât pentru a limita insecuritatea exportatorilor este indicat s fie eliminat cerin a
ramburs rii sumelor restituite atunci când produsul este reimportat pe teritoriul
Comunit ii dup mai mult de doi ani de la efectuarea exportului;
(27) întrucât, pe de o parte, trebuie ca statele membre s aib dreptul s refuze acordarea de
restituiri sau s poat s le recupereze în cazurile flagrante în care constat faptul c
tranzac ia nu corespunde scopului regimului de restituire la export, i, pe de alt parte,
autorit ile na ionale nu trebuie stânjenite excesiv prin impunerea unei obliga ii de
verificare sistematic a tuturor importurilor;
(28) întrucât produsele trebuie s fie de o calitate care s permit comercializarea lor în
condi ii normale pe teritoriul Comunit ii; întrucât, totu i, trebuie s se in cont de
obliga iile specifice care decurg din standardele în vigoare în ara ter de destina ie;
(29) întrucât anumite produse pot s piard dreptul la restituire atunci când ele înceteaz s
mai aib o calitate adecvat comercializ rii;
(30) întrucât nu se aplic nici o tax la export atunci când o restituire la export a fost stabilit
în prealabil sau determinat prin licita ie, deoarece exportul trebuie s fie efectuat în
condi iile care sunt astfel fixate în prealabil sau stabilite prin licita ie; întrucât, din acela i
motiv, trebuie stabilit ca, în cazul în care un export este supus unei taxe la export stabilit
în prealabil sau prin licita ie, exportul s se efectueze în condi iile stabilite i s nu poat
beneficia de restituiri la export;
(31) întrucât pentru facilitarea efectu rii tranzac iilor de c tre exportatori trebuie s se acorde
statelor membre autoriza ia de a achita în avans integral sau par ial suma de rambursat
imediat dup acceptarea declara iei de export sau declara iei de plat , cu rezerva
constituirii garan iei pentru restituirea sumei primite în avans dac ulterior se constat
faptul c restituirea nu trebuia s fie pl tit ;
(32) întrucât restituirea sumei pl tite anterior exportului trebuie f cut dac se dovede te c nu
exist dreptul la restituire la export sau dac acest drept a existat pentru o sum mai mic ;
întrucât restituirea trebuie s includ o sum suplimentar pentru prevenirea abuzurilor;
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întrucât în caz de for major suma suplimentar nu este restituit ;
(33) întrucât Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 565/801, modificat de Regulamentul (CEE)
nr. 2026/832, stabile te regulile generale de achitare a unei sume egale cu restituirea la
export anterior efectu rii exportului;
(34) întrucât art. 4 alin. (5) i (6) din Regulamentul (CEE) nr. 565/80 stabile te faptul c data
la care sunt prezentate produsele de baz în vederea efectur rii controlului vamal este
folosit la stabilirea cuantumului restituirii aplicat sau a rectific rilor care se aduc
cuantumului respectiv;
(35) întrucât data de referin trebuie s fie data la care autorit ile vamale accept declara ia
de la persoana în cauz , prin care aceasta declar inten ia sa de a pune produsele sau
m rfurile în cauz sub inciden a dispozi iilor art. 4 i 5 din Regulamentul (CEE) nr.
565/80 i de a le exporta, cu restituire, dup transformare sau antrepozitare; întrucât
aceast declara ie trebuie s includ datele necesare pentru calcularea restituirilor;
(36) întrucât scopul achit rii restituirii anterior efectu rii transform rii este de a pune pe picior
de egalitate produsele Comunit ii cu produsele importate din ri care nu sunt membre în
vederea transform rii i reexport rii;
(37) întrucât metodele de produc ie pentru produse transformate i procedurile lor de control
necesit un grad de flexibilitate; întrucât art. 115 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92
stabile te un sistem de echivalare în conformitate cu aranjamentele de perfec ionare
activ ;
(38) întrucât pentru o utilizare mai eficient a capacit ilor de depozitare existente este indicat
s se pun bazele unui sistem prin care poate fi autorizat echivalarea pentru produsele
depozitate în vrac i care urmeaz s fie exportate dup transformare;
(39) întrucât produsele care nu au dreptul la restituire nu pot fi produse echivalente;
(40) întrucât rezult clar din Regulamentul Comisiei (CEE) nr.3002/92 din 16 octombrie 1992
privind stabilirea regulilor comune detaliate de verificare a utiliz rii i/sau destina iei
produselor care provin din interven ii3, modificat ultima dat de Regulamentul (CEE) nr.
770/964, c produsele destinate unei interven ii trebuie s ajung la destina ia stabilit ;
întrucât, prin urmare, aceste produse nu pot fi înlocuite cu produse echivalente;
(41) întrucât trebuie stabilit un termen limit pentru efectuarea exportului produselor în cauz ;
întrucât acest termen trebuie stabilit inând cont de regimul de licen e de export i
certificate de stabilire prealabil a sumei;
(42) întrucât, în cazul în care exportul este precedat de antrepozitare, este indicat s se rezume
prezentul regulament la formele de manipulare necesare asigur rii conserv rii m rfurilor
în cauz ; întrucât, în scopul clarific rii situa iei, trebuie precizat faptul c aceste forme de
manipulare nu afecteaz în nici un fel restituirea aplicabil ;
(43) întrucât art. 5 din Regulamentul 565/80 stabile te c imediat dup ce produsele sau
1
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m rfurile au fost plasate în regim de antrepozit vamal sau zon liber trebuie achitat o
sum egal cu suma restituit la export; întrucât din momentul accept rii declara iei de
plat trebuie s fie posibil transportarea acestor produse sau m rfuri într-un alt stat
membru decât acela în care se face plata, în vederea depozit rii i apoi a export rii;
întrucât este necesar s se stabileasc faptul c produsele sau m rfurile trebuie s fie
înso ite de un document de control T5 care s fac dovada p r sirii teritoriului
Comunit ii; întrucât, în scopul prevenirii dublei pl i, declara ia de export trebuie
andosat prin trecerea anumitor date pentru ca agen ia care face pl ile în statul membru în
care este acceptat declara ia s fie informat c a fost deja demarat procedura de
achitare a restituirii;
(44) întrucât nu se acord nici o restituire dac termenul limit de efectuare a exportului sau de
furnizare a dovezii solicitate pentru ob inerea pl ii nu este respectat; întrucât trebuie
adoptate m suri similare cu cele cuprinse în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2220/85
din 22 iulie 1985 privind stabilirea de reguli comune detaliate pentru aplicarea regimului
de garan ii pentru produsele agricole1, modificat ultima dat de Regulamentul (CEE) nr.
3403/932;
(45) întrucât în statele membre produsele importate din ri care nu sunt membre pentru
anumite utiliz ri sunt scutite de taxe; întrucât produsele Comunit ii trebuie s se bucure
de acela i statut cu produsele respective provenite din ri care nu sunt membre, având în
vedere c aceste cazuri de scutire sunt substan iale; întrucât aceast situa ie apare
îndeosebi în cazul produselor folosite la aprovizionarea navelor i aeronavelor;
(46) întrucât în cazul proviziilor i livr rilor destinate navelor i aeronavelor apar inând
for elor armate este posibil adoptarea de reguli speciale pentru stabilirea cuantumului
restituirii;
(47) întrucât produsele luate la bordul navelor ca provizii sunt folosite pentru consum la bord;
întrucât aceste produse, consumate ca atare sau folosite la prepararea hranei la bord, intr
în categoria celor pentru care se aplic restituirea pentru produse neprelucrate; întrucât,
având în vedere spa iul limitat disponibil în cazul aeronavelor, hrana trebuie s fie
preparat anterior înc rc rii la bord; întrucât, în scopul armoniz rii, trebuie adoptate reguli
care s permit acordarea aceleia i restituiri pentru produsele agricole consumate la bordul
aeronavei cu restituirea pentru respectivele produse dup prepararea lor la bordul navelor;
(48) întrucât activitatea de livrare a proviziilor pentru nave i aeronave reprezint un comer
deosebit de specializat, care necesit aranjamente speciale pentru plata în avans a sumelor
restituite; întrucât produsele i m rfurile livrate antrepozitelor de provizii alimentare
trebuie s fie ulterior livrate ca provizii alimentare; întrucât livrarea c tre aceste
antrepozite nu poate fi considerat ca export final în scopul dobândirii dreptului la
restituire;
(49) întrucât exportatorii ar beneficia nejustificat de un împrumut f r dobând dac utilizeaz
aceste facilit i iar ulterior se constat c nu trebuia pl tit restituirea; întrucât trebuie
luate m suri care s previn ob inerea unui astfel de beneficiu nejustificat;
(50) întrucât în scopul men inerii competitivit ii m rfurilor comunitare furnizate pentru
platforme din anumite zone din vecin tatea statelor membre trebuie s se asigure restituiri
1
2

JO L 205, 3. 8. 1985, p. 5.
JO L 310, 14. 12. 1993, p. 4.
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la cuantumul aplicat pe teritoriul Comunit ii; întrucât achitarea unui cuantum de restituire
mai mare decât cel mai sc zut cuantum pentru livr rile cu o anume destina ie nu poate fi
în nici un caz justificat dac nu exist certitudinea c m rfurile au ajuns la destina ia
respectiv ; întrucât livrarea de provizii c tre platformele din zone maritime izolate
reprezint o opera iune specializat , care ofer posibilitatea exercit rii unui control
suficient asupra livr rilor; întrucât în cazul stabilirii m surilor corespunz toare de control
s-ar putea s se constate c este rezonabil ca pentru livr ri s fie aplicat cuantumul de
restituire pentru provizii alimentare practicat în interiorul Comunit ii; întrucât este
posibil stabilirea unei proceduri simplificate pentru livr rile de mai mic importan ;
întrucât limita apelor teritoriale variaz în func ie de statele membre de la 3 la 12 mile, ar
fi rezonabil i ca livr rile c tre toate platformele situate peste limita de trei mile s fie
considerate exporturi;
(51) întrucât în cazul în care o nav apar inând unui stat membru este aprovizionat în larg de
o nav de aprovizionare dintr-un port al Comunit ii este posibil s se ob in autorizarea
respectivei livr ri din partea unei autorit i competente; întrucât ar fi rezonabil ca pentru
respectivele livr ri s se aplice acela i cuantum de restituire ca în cazul aprovizion rii întrun port al Comunit ii;
(52) întrucât se urm re te ca produsele agricole folosite la aprovizionarea navelor i
aeronavelor s beneficieze de o restituire identic , indiferent dac sunt înc rcate la bordul
unei nave sau aeronave în interiorul sau în afara Comunit ii;
(53) întrucât livrarea unor astfel de provizii în ter e ri poate fi direct sau indirect ; întrucât
trebuie introduse metode de verificare corespunz toare fiec rui tip de livrare;
(54) întrucât în conformitate cu dispozi iile art. 161 alin.(3) din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 insula Heligoland nu este considerat destina ie pentru care se achit restituiri;
întrucât trebuie încurajat consumul de produse agricole din cadrul Comunit ii pe insula
Heligoland; întrucât în acest scop trebuie adoptate dispozi iile necesare;
(55) întrucât din momentul intr ri în vigoare a Acordului interimar cu privire la schimburile
comerciale i uniunea vamal dintre Comunitate i San Marino1 teritoriul statului
respectiv nu mai face parte din teritoriul vamal al Comunit ii; întrucât din art. 1, 5 i 7
din acest acord rezult c pre ul produselor agricole sunt acelea i pe teritoriul uniunii
vamale i c din acest motiv nu exist nici o justificare economic pentru acordarea de
restituiri la export pentru produsele agricole ale Comunit ii transportate în San Marino;
(56) întrucât, dac o decizie privind cererea de restituire sau de remitere a drepturilor, care
intervine ulterior, este refuzat , produsele în cauz pot beneficia eventual de restituiri la
export sau vor fi supuse, dup caz, unei impuneri de export sau la taxe de export,; întrucât
rezult din acest fapt necesitatea stabilirii de dispozi ii speciale;
(57) întrucât, în general, for ele armate sta ionate într-o ar care nu este membr , i care nu
sunt sub comanda respectivei ri, organiza iile interna ionale i corpul diplomatic stabilit
într-o ter ar î i ob in în general proviziile cu scutire de taxe de import; întrucât este
posibil luarea de m suri prin care s se prevad c dovada importului se face cu ajutorul
unui document special în cazul for elor armate aflate sub comanda fie a unui stat membru,
fie a unei organiza ii interna ionale din care face parte cel pu in unul dintre statele
membre, în cazul organiza iilor interna ionale din care face parte cel pu in unul dintre
1

JO L 359, 09.12.1992, p. 13.
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statele membre i în cazul corpului diplomatic;
(58) întrucât trebuie introdus o dispozi ie privind efectuarea restituirii de c tre statul membru
pe al c rui teritoriu a fost acceptat declara ia de export;
(59) întrucât din motive care scap de sub controlul exportatorului se poate întâmpla ca
documentul de control T5 s nu poat fi prezentat, de i produsul a p r sit teritoriul vamal
al Comunit ii sau a ajuns la o anumit destina ie; întrucât o asemenea situa ie poate
stânjeni schimburile comerciale; întrucât în asemenea situa ii trebuie s fie recunoscute ca
fiind echivalente alte documente;
(60) întrucât în interesul unei practici administrative corecte cererile de achitare a restituirilor,
înso ite de toate documentele relevante, trebuie s fie solicitate într-un termen rezonabil,
cu excep ia cazurilor de for major i îndeosebi în cazul în care termenul limit nu a
putut s fie respectat din cauza amân rilor administrative care nu sunt din vina
exportatorului;
(61) întrucât perioada de timp în care este achitat restituirea la export variaz de la un stat
membru la altul; întrucât este indicat ca în scopul evit rii denatur rii concuren ei s fie
introdus uniform o perioad maxim de timp pe parcursul c reia s fie achitate aceste
restituiri de c tre agen iile pl titoare;
(62) întrucât exporturile de cantit i foarte mici de produse nu au importan economic i pot
suprasolicita nejustificat autorit ile competente; întrucât serviciile competente ale statelor
membre trebuie s primeasc dreptul de a refuza achitarea restituirilor pentru astfel de
exporturi;
(63) întrucât reglement rile comunitare prev d acordarea restituirii la export doar pe baza
criteriilor obiective, în special legate de cantitatea, natura i caracteristicile produsului
exportat i destina ia sa geografic ; întrucât experien a dovede te c trebuie intensificate
m surile de combatere a înc lc rilor i îndeosebi a fraudei în detrimentul bugetului
comunitar; întrucât în acest scop trebuie stabilite m suri pentru recuperarea sumelor
pl tite în plus i sanc iuni pentru încurajarea respect rii reglement rilor comunitare de
c tre exportatori;
(64) întrucât trebuie aplicate sanc iuni indiferent de aspectul subiectiv al infrac iunii pentru
asigurarea func ion rii corecte a regimului de restituire la export; întrucât este indicat,
totu i, s se renun e la sanc iuni în unele cazuri, în special atunci când este vorba cu
certitudine de o eroare, aspect recunoscut de autorit ile competente i s se aplice
sanc iuni mai aspre în cazurile ac iunilor inten ionate; întrucât respectivele m suri sunt
necesare i trebuie s fie propor ionale cu fapta, în sensul descuraj rii i aplicate uniform
de c tre toate statele membre;
(65) întrucât în vederea asigur rii unui tratament egal pentru exportatorii din statele membre
trebuie prev zut în mod explicit restituirea cu dobând de c tre beneficiar a oric rei sume
pl tite suplimentar, iar procedura de plat trebuie stabilit ; întrucât pentru o mai bun
ap rare a intereselor financiare ale Comunit ii trebuie prev zut ca în cazul transfer rii
dreptului la restituire respectiva obliga ie s fie extins asupra celui c ruia i s-a transferat
dreptul; întrucât sumele i dobânzile recuperate i sumele provenite din sanc iuni trebuie
s fie v rsate în Fondul European de Orientare i Garantare Agricol (FEOGA) în
conformitate cu principiile stabilite în art. 8 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE)
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nr. 729/70 din 21 aprilie 1970 privind finan area politicii agricole comune1, modificat
ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 1287/952;
(66) întrucât, pentru asigurarea unei aplic ri unitare pe întreg teritoriul Comunit ii a
principiului a tept rilor justificate în cazul recuper rii sumelor pl tite în plus trebuie
stabilite condi iile în care poate fi invocat acest principiu f r a fi prejudiciat regimul care
se aplic pentru cheltuielile extraordinare, a a cum este acesta stabilit în special în art. 5 i
8 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70;
(67) întrucât exportatorul trebuie s r spund în special de actele oric rei ter e p r i care ar
putea s fac posibil ob inerea necuvenit de c tre el a documentelor necesare pentru
achitarea restituirii;
(68) întrucât comitetele de resort nu i-au exprimat opinia pân la termenul limit stabilit de
pre edin ii lor,
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
TITLUL I
DOMENIU DE APLICARE I DEFINI II
Articolul 1
F r s aduc atingere derog rilor prev zute în reglement rile comunitare pentru anumite
produse, prezentul regulament stabile te reguli comune detaliate pentru aplicarea regimului de
restituiri la export, denumit mai departe „restituiri”, prev zut în:
-

art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 136/66/CEE3 (uleiuri i gr simi),
art. 17 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 804/684 (lapte i produse lactate),
art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) 805/685 (carne de vit i de vi el),
art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2759/756 (carne de porc),
art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2771/757 (ou ),
art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2771/758 (carne de pas re),
art. 17 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1785/819 (zah r, isoglucoz i sirop de
inulin ),
art. 55 i 56 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 822/8710 (vin),
art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 (cereale),
art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3072/9511 (orez),
art. 35 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2200/9612 (fructe i legume),
art. 16, 17 i 18 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2201/9613 (produse ob inute prin

1
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JO L 125, 08.06.1995, p. 1.
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JO L 172, 30.09.1996, p. 3025/66.
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JO L 148, 28.06.1968, p. 13.
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JO L 282, 01.11.1975, p. 77.
9
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10
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prelucrarea fructelor i legumelor).
Articolul 2
1. În sensul prezentului regulament:
(a) – „produse” reprezint produsele enumerate în lista de la art. 1 i m rfurile,
- „produse de baz ” reprezint produse destinate exportului dup transformare în produse
transformate sau în m rfuri; m rfurile destinate exportului dup transformare sunt i ele
considerate produse de baz ,
- „produse transformate” reprezint produse ob inute din prelucrarea produselor de baz i
pentru care se achit restituiri,
- „m rfuri” reprezint m rfurile listate în anexa B la Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1222/941;
(b) „drepturi de import” reprezint drepturi vamale, taxe cu efect echivalent i alte pl i la
import stabilite prin politica agricol comun sau conform acordurilor comerciale specifice
care se aplic anumitor m rfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole;
(c) „stat membru exportator” reprezint statul membru în care este acceptat declara ia de
export;
(d) „certificat pentru stabilirea în avans a restituirilor” reprezint stabilirea restituirii la data
depunerii cererii pentru o licen de export sau pentru un certificat de stabilire prealabil ,
cuantumul fiind rectificat prin oricare cre tere sau sum de corectare aplicabil restituirii;
(e) „restituire diferen iat ” reprezint :
-

pentru acela i produs sunt stabilite mai multe nivele de restituire în func ie de ara ter de
destina ie sau

-

pentru acela i produs sunt stabilite unul sau mai multe nivele de restituire în func ie de
ara ter de destina ie, f r s fie stabilit vreun cuantum pentru una sau mai multe ter e
ri;

(f) „parte diferen iat a restituirii” reprezint partea restituirii ob inut prin deducerea din
suma total a restituirii aplicabile a restituirii achitate sau care trebuie achitat în baza dovezii
de ie ire de pe teritoriul vamal al Comunit ii, calculat în conformitate cu art. 18;
(g) „export” reprezint îndeplinirea formalit ilor vamale de export, urmat
produselor de pe teritoriul vamal al Comunit ii;

de ie irea

(h) „document de control T5” reprezint documentul la care se refer art. 471 i 495 din
Regulamentul (CEE) nr. 2454/93;
(i) „exportator” reprezint persoana fizic sau juridic care are dreptul la restituire. În cazul în
care trebuie sau poate fi folosit o licen de export cu cuantum de restituire stabilit în
prealabil, titularul sau, atunci când este cazul, cel c ruia i-a fost transferat licen a, are dreptul
la restituire. Datorit rela iei stabilite între agen ii economici în conformitate cu legisla ia
13
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civil , exportatorul poate fi considerat de c tre organele vamale ca fiind diferit de persoana
care este exportator în defini ia dat prin prezentul regulament, dac nu sunt stipulate de
anumite organiza ii ale pie ei comune alte dispozi ii speciale în domeniu;
(j) „restituire în avans” reprezint o sum pl tit în momentul accept rii declara iei de export
i care este cel mult egal cu restituirea;
(k) „prefinan are a restituirii” reprezint avansuri la restituire achitate în cazul în care
m rfurile sunt depozitate sau transformate anterior export rii, în conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr. 565/80;
(l) „cuantum de restituire stabilit prin invita ie la licita ie” reprezint restituirea men ionat de
exportator i acceptat prin licita ie;
(m) „teritoriu vamal al Comunit ii” reprezint
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

teritoriile men ionate în art. 3 din

(n) „nomenclatura de restituire” reprezint nomenclatura produselor agricole pentru restituiri
la export în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3846/871;
(o) „licen de export” reprezint documentul men ionat în art. 1 din Regulamentul Comisiei
(CEE) nr. 3719/882.
2. Pentru aplicarea prezentului regulament, restituirile stabilite prin invita ie la licita ie sunt
considerate restituiri stabilite în prealabil,
3. În cazul în care o declara ie de export face trimitere la mai multe coduri diferite de
nomenclatur de restituire sau nomenclatur comun , intr rile corespunz toare fiec rui cod în
parte sunt considerate declara ii separate.
TITLUL II
EXPORTURI ÎN

RI TER E

CAPITOLUL 1
Dreptul la restituire
Sec iunea 1
Dispozi ii generale
Articolul 3
F r s aduc atingere art. 18, 20 i 21 din prezentul regulament i art. 4 alin. (3) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/953, dreptul la restituire este ob inut:
-

la p r sirea teritoriului vamal al Comunit ii, în cazul în care se aplic un singur cuantum

1
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de restituire pentru toate rile ter e,
-

la importul într-o anumit ar ter , în cazul în care se aplic o restituire diferen iat
pentru respectiva ar ter .
Articolul 4

Dreptul la restituire este condi ionat de prezentarea unei licen e de export cu restituire
prealabil stabilit , cu excep ia exporturilor de m rfuri i ajutoarelor interna ionale în alimente
în sensul art. 10 alin. (4) din Acordul pentru Agricultur Runda Uruguay.
Totu i, nu este necesar o licen pentru ob inerea unei restituiri:
-

în cazul în care restituirea nu dep e te 60 EUR pentru o declara ie de export,

-

în cazurile prev zute în art. 6, 36, 40, 44 i 45 i în art. 46 alin. (1),

-

la livr rile pentru for ele armate ale statelor membre sta ionate în ri ter e.

2. Sub rezerva alin. (1), o licen de export cu restituire stabilit în prealabil este valabil i
pentru exportul unui produs care are un cod de produs de 12 cifre diferit de cel prev zut în
rubrica 16 din licen , dac ambele produse apar in:
-

aceleia i categorii prev zute în art. 13 a din Regulamentul (CEE) nr. 3719/88 sau

-

aceluia i grup de produse, dac respectivul grup de produse se încadreaz acestui scop în
conformitate cu procedura stabilit în art. 23 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 sau în
articolele corespunz toare din alte regulamente care stau la baza organiz rii pie ei
comune.

În cazurile stabilite în primul alineat se aplic urm toarele condi ii suplimentare:
-

în cazul în care cuantumul restituirii corespunz tor produsului real este egal cu sau este
mai mare decât cuantumul care este aplicat produsului trecut în rubrica 16 din licen , se
aplic ultimul cuantum,

-

dac cuantumul restituirii corespunz tor produsului real este mai mic decât cuantumul
care este aplicat produsului trecut în rubrica 16 din licen , restituirea care se achit , cu
excep ia cazurilor de for major , este cea ob inut prin aplicarea cuantumului
corespunz tor produsului real, minus 20 % din diferen a dintre restituirea corespunz toare
produsului trecut în rubrica 16 din licen i restituirea pentru produsul real.

În cazul în care se aplic a doua liniu din al doilea paragraf i art. 18 alin. (3) lit. (b),
reducerea aplicat la restituirea corespunz toare produsului i destina iei reale se calculeaz în
baza diferen ei dintre restituirea corespunz toare produsului i destina iei indicate în licen i
restituirea corespunz toare produsului i destina iei reale.
Pentru aplicarea prezentului alineat, cuantumurile de restituire luate în considera ie sunt cele
valabile în ziua depunerii cererii de licen . În cazul în care este necesar, respectivele
cuantumuri sunt rectificate la data accept rii declara iei de export sau declara iei de plat .
3. În cazul aplic rii alin. (1) sau (2) i art. 51 pentru aceea i opera iune de export, suma
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rezultat din alin. (1) sau (2) se reduce cu suma penalit ii men ionate în art. 51.
Articolul 5
1. „Data exportului” reprezint data la care autorit ile vamale accept declara ia de export în
care este men ionat faptul c trebuie solicitat o restituire.
2. Data accept rii declara iei de export determin :
(a) cuantumul de restituire aplicabil în cazul în care restituirea nu este stabilit în prealabil;
(b) orice rectificare a cuantumului de restituire care se face în cazul în care aceasta este
stabilit în prealabil;
(c) cantitatea, natura i caracteristicile produsului exportat.
3. Oricare alt document care are efect juridic identic cu acela al accept rii declara iei de
export este considerat echivalent cu respectiva acceptare.
4. Documentul utilizat pentru ca opera iunea de export s aib dreptul la o restituire trebuie s
includ toate informa iile necesare pentru calcularea restituirii i în special:
(a) pentru produse:
-

o descriere, simplificat unde este cazul, a produselor în conformitate cu nomenclatura
pentru restituire la export i codul din nomenclatur privind restituirea, iar în cazul în care
este necesar calcularea restituirii, compozi ia produselor în cauz sau o referire la
aceasta,

-

greutatea net a produselor sau, unde este cazul, cantitatea exprimat în unit i de m sur
folosite la calcularea restituirii;

(b) în cazul m rfurilor se aplic dispozi iile Regulamentului (CE) nr. 1222/94.
5. De la data accept rii documentului prev zut la alin. (3) i pân la p r sirea teritoriului
vamal al Comunit ii, produsele trebuie s fie plasate sub control vamal în conformitate cu
art. 4 alin. (13) i (14) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
6. În cazul în care cantitatea exact poate fi stabilit doar la finalizarea înc rc rii în mijloacele
de transport, prin derogare de la art. 282 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93,
autorizarea de efectuare a declara iei de export într-o form simplificat poate stipula
obligativitatea ca declara ia simplificat s con in o estimare a greut ii nete a produselor
exportate în vrac sau în unit i de m sur nestandardizate.
Declara ia suplimentar în care este indicat greutatea net exact trebuie s fie completat la
finalizarea înc rc rii. Ea trebuie s fie înso it de dovada greut ii nete exacte înc rcate.
Pentru cantit ile care dep esc 110 % din greutatea net estimat nu se acord nici o
restituire. În cazul în care greutatea înc rcat în realitate este mai mic de 90 % din greutatea
net estimat , restituirea pentru greutatea net înc rcat în realitate se reduce cu 10 % din
diferen a dintre restituirea corespunz toare pentru 90 % din greutatea net estimat i
restituirea corespunz toare pentru greutatea înc rcat în realitate.
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Unit i nestandardizate sunt considerate urm toarele: animale vii, (jum t i de) carcase i
sferturi.
Dispozi iile acestui alineat se aplic pentru produsele care se încadreaz în acordurile de
prefinan are în conformitate cu art. 26 din prezentul regulament, f r înc lcarea art. 278 alin.
(3) lit. (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
7. Tuturor persoanelor care export produse pentru care solicit o restituire li se va cere:
(a) s completeze declara ia de export la biroul vamal competent din locul în care urmeaz s
fie înc rcate produsele pentru transportare în vederea export rii;
(b) s anun e biroul vamal cu cel pu in 24 de ore înainte de începerea opera iunilor de
înc rcare i s indice durata anticipat a înc rc rii. Autorit ile competente pot stabili un
alt termen limit decât cel de 24 de ore.
Biroul vamal competent poate s autorizeze opera iunile de înc rcare dup ce a acceptat
declara ia de export, anterior expir rii termenului limit men ionat la lit. (b).
Birourilor vamale competente li se va asigura la biroul de ie ire de pe teritoriul vamal al
Comunit ii posibilitatea efectu rii de verific ri fizice i a identific rii m rfurilor transportate.
Dac , din motive administrative, nu poate fi aplicat primul paragraf, declara ia de export
poate fi depus doar la un birou vamal competent din statul membru respectiv, loc unde
verificarea fizic este efectuat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 386/90 prin
desc rcarea complet a tuturor m rfurilor prezentate. Totu i, în cazul în care autorit ile
competente pot efectua o verificare fizic temeinic , nu este obligatorie desc rcarea complet
a m rfurilor.
Articolul 6
Prin derogare de la dispozi iile art. 5 alin. (2), în cazul în care cantit ile exportate nu dep esc
5.000 de kilograme de produs per cod al nomenclaturii de restituire pentru cereale sau de 500
de kilograme per cod al nomenclaturii de restituire sau list a Nomenclaturii Comune în cazul
celorlalte produse i atunci când aceste exporturi implic înc rc turi frecvente, statul membru
poate permite utilizarea ultimei zile din lun la stabilirea restituirii aplicabile sau, dac
restituirea este stabilit în prealabil, poate permite operarea oric rei rectific ri la aceasta.
În cazul în care restituirea este stabilit în prealabil sau este stabilit prin invita ie la licita ie,
licen a este valabil pentru ultima zi a lunii în care este efectuat exportul.
Exportatorii autoriza i s se foloseasc de aceast variant nu vor aplica procedura obi nuit
pentru cantit ile prev zute în primul alineat.
În cazul statelor membre care nu particip la uniunea economic sau monetar , se folose te tot
ultima zi a lunii la stabilirea cursului de schimb pentru euro în moneda na ional pentru
calcularea sumei restituirilor.
Articolul 7
1. F r s aduc atingere art. 14 i 20, achitarea restituirii este condi ionat de prezentarea
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dovezii faptului c produsele din declara ia acceptat de export au p r sit teritoriul vamal al
Comunit ii în stare nealterat în termen de 60 de zile de la aceast acceptare.
Totu i, cantit ile de produse luate ca probe în momentul complet rii formalit ilor vamale de
export i care nu au fost apoi returnate sunt considerate c nu au fost scoase din greutatea net
de produse din care în realitate au fost luate.
2. La aplicarea prezentului regulament, proviziile alimentare livrate platformelor marine de
foraj i extrac ie prezentate în art. 44 alin. (1) lit. (a) sunt considerate c au p r sit teritoriul
vamal al Comunit ii.
3. Congelarea nu va împiedica respectarea alin. (1).
Acesta se aplic i în cazul reambal rii, dac respectiva reambalare nu duce la o modificare a
subtitlului la care se g se te produsul în nomenclatorul de restituire sau a subtitlului la care se
g se te marfa în Nomenclatura Comun . Reambalarea poate fi efectuat numai dup ca
autorit ile vamale i-au dat acordul.
În cazul în care are loc reambalarea, documentul de control T5 va fi completat corespunz tor.
Ad ugarea sau schimbarea de etichete poate fi autorizat în acelea i condi ii prezentate în
paragrafelor al doilea i al treilea privind reambalarea.
4. În cazul în care din motive de for major un exportator nu poate respecta termenul
stipulat în alin. (1), respectivul termen, la solicitarea exportatorului, poate fi prelungit cu o
perioad pe care autorit ile competente ale statului membru exportator o consider ca fiind
necesar în împrejur rile respective.
Articolul 8
Dac înainte de a p r si teritoriul vamal al Comunit ii un produs trecut într-o declara ie
vamal acceptat traverseaz un alt teritoriu al Comunit ii decât cel al statului membru
exportator, dovada c produsul a p r sit teritoriului vamal al Comunit ii se va face cu
ajutorul originalului documentului de control T5 andosat corespunz tor.
Se completeaz , inter alia, rubricile 33, 103, 104 i, atunci când este cazul, 105 din
documentul de control. În rubrica 104 se va face consemnarea corespunz toare.
Articolul 9
1. În scopul acord rii de restituiri în cazul exportului pe mare se aplic urm toarele dispozi ii
speciale:
(a) în cazul în care documentul de control T5 sau documentul na ional care face dovada c
produsele au p r sit teritoriul vamal al Comunit ii este andosat de autorit ile
competente, produsele nu pot r mâne decât în situa ii de for major mai mult de 28 de
zile pentru transbordare în oricare alt port situat în acela i stat sau în alt stat membru.
Acest termen limit nu se aplic în cazul în care produsele au p r sit ultimul port de pe
teritoriul vamal al Comunit ii în termenul ini ial de 60 de zile.
(b) Restituirile sunt achitate dac agen iei pl titoare i se prezint :
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-

o declara ie a exportatorului cu privire la faptul c produsele nu vor fi transbordate în alt
port al Comunit ii,

sau
-

dovada respect rii lit. (a). Aceast dovad const îndeosebi din documentul (documentele)
de transport sau o copie sau fotocopie a acestora, care acoper produsele din momentul
plec rii din primul port în care documentele men ionate la lit. (a) au fost andosate i pân
la sosirea în ara ter în care sunt desc rcate.

Declara iile men ionate la prima liniu se supun verific rilor corespunz toare prin sondaj,
efectuate de agen ia pl titoare. În acest scop se solicit dovada men ionat la a doua liniu .
În cazurile în care exportul se efectueaz pe nave care opereaz un serviciu direct de transport
spre o ar ter f r escal în nici un alt port al Comunit ii, statele membre pot aplica o
procedur simplificat în sensul primei liniu e.
(c) Ca o alternativ la condi iile stabilite la lit. (b), statul membru de ie ire poate stabili c
documentul de control T5 sau documentul na ional care face dovada c produsele au p r sit
teritoriul vamal al Comunit ii trebuie s fie andosat doar la prezentarea unui document de
transport care specific o destina ie final exterioar teritoriului vamal al Comunit ii.
În astfel de cazuri, autorit ile competente din statul membru de ie ire trebuie s adauge una
dintre urm toarele men iuni la rubrica „Observa ii” de la sec iunea intitulat „Controlarea
utiliz rii i/sau a destina iei” din documentul de control T5 sau în rubrica corespondent a
documentului na ional:
-

A fost prezentat documentul de transport care indic o destina ie în afara Comunit ii,

-

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,

-

Transportdokument med destination uden for EF forelagt,

-

Beförderungspapier mit Bestmmung ausserhalb der EG wurde vorgelegt,

-

Transport document showing a destination outside the Community has been presented,

-

Document de transport avec destination hors CE présenté,

-

Documento di transporto con destinazione fuori CE presentato,

-

Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegt,

-

Documento de transport com destino for a da CE apresentado

-

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on
esitetty,

-

Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts
fram

Respectarea acestei litere este verificat de agen ia pl titoare prin controale corespunz toare

17

efectuate prin sondaj.
(d) În sensul art. 35 i 50, în cazul în care se constat c nu au fost respectate condi iile
stabilite la lit. (a), ziua sau zilele care dep esc termenul de 28 de zile sunt considerate num r
de zile cu care este dep it termenul stabilit în art. 7 i 34.
Dac atât termenul de 60 de zile stabilit în art. 7 alin. (1), cât i termenul limit de 28 de zile
stabilit la lit. (a) sunt dep ite, suma cu care este redus restituirea sau partea forfetar din
garan ie este egal cu suma cea mai mare dintre cele prev zute pentru cele dou dep iri.
2. În scopul acord rii de restituiri la exportul rutier, pe c i navigabile interioare sau feroviar,
se aplic urm toarele dispozi ii speciale:
(a) În cazul în care documentul de control T5 sau documentul na ional care face dovada c
produsele au p r sit teritoriul vamal al Comunit ii a fost andosat de autorit ile competente,
produsele în cauz nu pot s revin pe acest teritoriu decât în cazuri de for major i numai
pentru o opera iune de tranzit care s nu dep easc 28 de zile. Acest termen nu se aplic în
cazul în care produsele în cauz au p r sit definitiv teritoriul vamal al Comunit ii în termenul
ini ial de 60 de zile.
(b) Respectarea dispozi iilor de la lit. (a) este verificat de agen ia pl titoare prin controale
corespunz toare efectuate prin sondaj. În aceste cazuri sunt solicitate documentele de
transport care înso esc produsele pân la sosirea lor în ter a ar unde urmeaz s fie
desc rcate.
În cazurile în care se constat c nu au fost respectate condi iile stabilite la lit. (a), ziua sau
zilele cu care a fost dep it termenul de 28 de zile sunt considerate, în sensul art. 35 i 50, zile
de dep ire a termenului stabilit în art. 7 i 34.
Dac sunt dep ite atât termenul de 60 de zile stabilit în art. 7 alin. (1), cât i termenul de 28
de zile stabilit la lit. (a), suma cu care este redus restituirea sau partea forfetar a garan iei
este egal cu suma cea mai mare dintre cele prev zute pentru cele dou dep iri.
3. În scopul acord rii de restituiri pentru export aerian, se aplic urm toarele dispozi ii
speciale:
(a) Documentul de control T5 sau documentul na ional care face dovada c produsele au
p r sit teritoriul vamal al Comunit ii pot fi andosate de c tre autorit ile competente doar la
prezentarea unui document de transport care indic o destina ie final în afara teritoriului
vamal al Comunit ii.
(b) În cazul în care se constat c dup completarea formalit ilor men ionate la lit. (a)
produsele au r mas, cu excep ia cazurilor de for major , pentru o perioad mai mare de 28
de zile în scopul transbord rii pe unul sau mai multe aeroporturi de pe teritoriul vamal al
Comunit ii, ziua sau zilele cu care este dep it termenul de 28 de zile sunt considerate, în
sensul art. 35 i 50, ca fiind zile de dep ire a termenului stabilit în art. 7 i 34.
Dac sunt dep ite atât termenul de 60 de zile stabilit în art. 7 alin. (1), cât i termenul de 28
de zile stabilit la prezenta liter , suma cu care este redus restituirea sau partea forfetar a
garan iei este egal cu suma cea mai mare dintre cele prev zute pentru cele dou dep iri.
(c) Respectarea prezentului alineat este verificat de c tre agen ia pl titoare prin controale
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corespunz tore efectuate prin sondaj.
(d) Termenul de 28 de zile stabilit la lit. (b) nu se aplic în cazul în care produsele în cauz au
p r sit definitiv teritoriul vamal al Comunit ii în termenul ini ial de 60 de zile.
Articolul 10
1. În cazul în care produsul este plasat în statul membru exportator într-unul dintre regimurile
de tranzit comunitar simplificat pentru transport feroviar sau în containere mari, situa ii
reglementate în art. 412 - 442 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, pentru transport c tre o
sta ie de destina ie sau pentru livrare c tre un destinatar situat în afara teritoriului vamal al
Comunit ii, achitarea restituirii nu este condi ionat de prezentarea documentului de control
T5.
2. În sensul alin. (1), biroul vamal competent se asigur c în documentul emis în vederea
achit rii restituirii este trecut formula „Ie it de pe teritoriul vamal al Comunit ii în regim
comunitar simplificat de tranzit pentru transport feroviar sau în containere mari”.
3. Biroul vamal unde sunt plasate produsele sub un regim, a a cum se men ioneaz în alin.
(1), poate s nu admit modificarea contractului de transport astfel încât transportul s se
termine pe teritoriul Comunit ii, dac nu este stabilit faptul c :
-

în cazul achit rii restituirii, respectiva restituire a fost rambursat ,

sau
-

autorit ile în cauz au luat m surile necesare pentru ca restituirea s nu fie achitat .

Totu i, în cazul în care restituirea a fost achitat ca urmare a dispozi iilor din alin. (1), iar
produsul nu a p r sit teritoriul vamal al Comunit ii în termenul stabilit, biroul vamal
competent informeaz despre acest lucru agen ia care r spunde de achitarea restituirii i îi
pune la dispozi ie cât mai repede posibil toate datele necesare. În aceste cazuri restituirea este
considerat ca fiind sum pl tit în plus.
4. În cazul în care un produs care circul în regim de tranzit comunitar extern sau în regim
obi nuit de tranzit este plasat în cadrul unui stat membru diferit de cel exportator într-un
regim care este stipulat în alin. (1) pentru transport c tre o sta ie de destina ie sau livrare c tre
un destinatar din afara teritoriului vamal al Comunit ii, biroul vamal în care produsul a fost
plasat în regimul men ionat mai sus înscrie unul dintre urm toarele texte la rubrica
„Observa ii” din sec iunea „Controlul utiliz rii i/sau destina iei” de pe spatele exemplarului
original al documentului de control T5:
-

Ie it de pe teritoriul vamal al Comunit ii în regim de tranzit comunitar simplificat pentru
transporturi feroviare sau în containere mari:

-

Document de transport:

Tip:………………………………………………………………………………………………
Num r:…………………………………………………………………………………………..
-

Data la care autorit ile feroviare sau întreprinderea de transport interesat au acceptat
transportul:……………………………………………………………………………….….
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-

Salida del territorio aduaneiro de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario
simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

-

Documento de transporte:
tipo: ...
número: ...

-

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la
empresa de transporte de que se trate: ...

-

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure
for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containers:

-

Transportdokument:
type: ...
nummer: ...

-

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma: ...

-

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten
gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

-

Beförderungspapier:
Art:
Nummer: ...

-

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das
betreffende Beförderungsunternehmen: ……….…………………………………………

-

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit
procedure for carriage by rail or large containers: …………………………………………
Transport document:
type: …
number: ...

-

...

-

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking
concerned: ...

-

Sorte du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire
simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

-

Document de transport:
espèce: ...
numéro: ...

-

Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par
l'entreprise de transports concernée: ...

-

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario
semplificato per ferrovia o grandi contenitori:
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-

Documento di trasporto:
tipo: ...
numero: ...

-

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto
interessata: ...

-

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap de regeling vereenvoudigd
communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

-

Vervoerdocument:
type: ...
nummer: ...

-

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de
betrokken vervoeronderneming: ...

-

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário
simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

-

Documento de transporte:
tipo: ...
número: ...

-

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela
empresa de transporte interessada: ...
Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse
tai suurissa konteissa

-

Kuljetusasiakirja:
tyyppi: ...
numero: ...

-

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

-

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för
järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

-

Transportdokument:
typ: ...
nummer: ...

-

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ..

În cazul în care contractul de transport este modificat în sensul termin rii transportului pe
teritoriul Comunit ii, alin. (3) se aplic mutatis mutandis.
5. În cazul în care un produs este preluat de calea ferat din statul membru exportator sau din
alt stat membru i circul în regim de tranzit comunitar extern sau în regim de tranzit obi nuit
în conformitate cu un contract de transport pentru transport combinat rutier i feroviar i este
transportat pe calea ferat c tre o destina ie din afara teritoriului vamal al Comunit ii, biroul
vamal competent pentru aceasta sau cel situat cel mai aproape de terminalul de cale ferat
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unde este preluat produsul de c tre c ile ferate insereaz unul dintre urm toarele texte la
rubrica „Observa ii” de la sec iunea „Controlul utiliz rii i/sau destina iei” de pe spatele
exemplarului original al documentului de control T5:
-

Ie it de pe teritoriul vamal al Comunit ii pe calea ferat prin transport combinat rutier i
feroviar:

-

Document de transport:

Tip:………………………………………………………………………………………………
Num r:…………………………………………………………………………………………..
-

Data la care autorit ile feroviare au acceptat transportul:………………………………….

-

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado
por ferrocarril carretera:

-

Documento de transporte:
tipo: ...
número: ...

-

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria: ...

-

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

-

Transportdokument:
type: ...
nummer: ...

-

Dato for overtagelse ved jernbane: ..

-

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im
kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

-

Beförderungspapier:
Art: ...
Nummer: ...

-

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung: ...

-

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by
road and by rail:

-

Transport document:
type: ...
number: ...

-

Date of acceptance for carriage by the railway authorities: ...

-

Sorte du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné
rail-route:
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-

Document de transport:
espèce: ...
numéro: ...

-

Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer: ..

-

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto
combinato strada-ferrovia:

-

Documento di trasporto:
tipo: ...
numero: ...

-

Data di acettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie: ..

-

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd railwegvervoer:

-

Vervoerdocument:
type: ...
nummer: ...

-

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie: ...

-

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte
combinado rodo-ferroviário:

-

Documento de transporte:
tipo: ...
número: ...

-

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro: ..

-

Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

-

Kuljetusasiakirja:
tyyppi: ...
numero: ...

-

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi: ...

-

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och
landsvägstransport:

-

Transportdokument:
typ: ...
nummer: ...

-

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget ...

Atunci când un contract de transport pentru transport combinat rutier i feroviar este
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modificat, astfel încât respectivul transport s se termine pe teritoriul Comunit ii în loc de
exteriorul acestuia, nu poate fi onorat de autorit ile feroviare f r autoriza ie din partea
biroului de plecare. În astfel de cazuri se aplic mutatis mutandis alin. (3).
Articolul 11
1. Au dreptul la restituire doar produsele care, indiferent de situa ia vamal cu privire la
modul de ambalare:
-

sunt originare din Comunitate i au regim de liber circula ie pe teritoriul Comunit ii sau

-

au regim de liber circula ie pe teritoriul Comunit ii sau

-

au regim de liber circula ie pe teritoriul Comunit ii, în acest caz restituirea fiind limitat
la valoarea taxelor de import colectate în momentul efectu rii importului.

Prevederile legale cu privire la modul comun de organizare a pie ei pentru produsul în cauz
determin condi iile care sunt aplicate produsului prin respectarea primului paragraf.
2. În cazul în care restituirea este acordat cu condi ia ca produsul s aib origine comunitar ,
exportatorul declar originea a a cum este aceasta definit în paragrafele al doilea i al treilea
în conformitate cu reglement rile comunitare în vigoare.
Pentru acordarea restituirii, produsele sunt considerate ca având origine comunitar dac sunt
ob inute în întregime pe teritoriul Comunit ii sau dac ultima transformare sau prelucrare a
lor a fost pe teritoriul Comunit ii, în conformitate cu dispozi iile art. 23 sau 24 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
F r s aduc atingere alin. (5), nu au dreptul la restituire produsele ob inute din urm toarele:
-

materialele de provenien comunitar

i

-

materialele agricole care fac obiectul regulamentelor men ionate în art. 1, care au fost
importate din ter e ri i care nu au fost supuse unei transform ri substan iale pe teritoriul
Comunit ii.

3. În sensul art. 17 alin. (12) din Regulamentul (CEE) nr. 1785/81, exportatorii trebuie s
declare c zah rul îndepline te una dintre condi iile stabilite în respectivul regulament i
men ioneaz condi ia respectiv .
4. Declara iile date în conformitate cu alin. (2) i (3) sunt verificate în acela i mod ca i
celelalte informa ii înscrise în declara iile de export.
5. În cazul în care sunt exportate produse complexe care dau dreptul la restituire pentru unul
sau mai multe dintre ingredientele lor, restituirea pentru acestea din urm este acordat în
func ie de respectarea de c tre el sau ele a condi iilor stabilite în alin. (1).
Restituirea este acordat i în cazul în care ingredientul sau ingredientele pentru care se
solicit restituirea se încadreaz în termenii stabili i în alin. (1) i nu mai sunt în regim de
liber circula ie doar datorit faptului c au fost încorpora i în alte produse.
6. În sensul alin. (5), urm toarele produse au dreptul la restituiri stabilite în baza unui
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ingredient:
-

produsele de baz cum ar fi cereale, ou , orez, zah r, lapte i produse de lapte, exportate
sub forma m rfurilor men ionate în anexa B la Regulamentului (CE) nr. 1222/94,

-

zah rul alb i zah rul nerafinat care se încadreaz în codul NC 1701, glucoza i siropul de
glucoz care se încadreaz în codurile NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30
99, 1702 40 90 i 1702 90 50, isoglucoza care se încadreaz în codurile NC 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30 i siropul de sfecl i trestie de zah r care se
încadreaz în codurile NC 1702 60 95 i 1702 90 99, care sunt folosite la produsele listate
în art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96,

-

laptele i produsele lactate i zah rul care sunt exportate sub forma produselor care se
încadreaz în codurile NC de la 0402 10 91 la 99, 0402 29, 0402 99, de la 0403 10 31 la
39, de la 0403 90 31 la 39, de la 0403 90 61 la 69, de la 0404 10 26 la 38, de la 0404 10
72 la 84 i de la 0404 90 81 la 89 i care sunt exportate sub form de m rfuri care se
încadreaz în subpozi ia tarifar 0406 30, f r s se g seasc în nici una dintre situa iile
men ionate în art. 9 alin. (2) din Tratat,

-

cerealele exportate sub forma produselor care se încadreaz în codurile NC de la 2309 10
11 la 70 i de la 2309 90 31 la 70 i care sunt listate în anexa A la Regulamentul (CEE) nr.
1766/92,

-

laptele i produsele lactate exportate sub forma produselor care se încadreaz în codurile
NC de la 2309 10 11 la 70 i de la 2309 90 31 la 70 i care sunt enumerate în art. 1 din
Regulamentul (CEE) nr. 804/68.
Articolul 12

1. Cuantumul de restituire care se aplic pentru amestecurile care se încadreaz în capitolele
2, 10 i 11 din Nomenclatura Combinat este acela care se aplic :
(a) în cazul amestecurilor în care unul dintre ingrediente reprezint cel pu in 90 % din
greutate, pentru respectivul ingredient;
(b) în cazul altor amestecuri, pentru acel ingredient pentru care se aplic cel mai sc zut
cuantum de restituire. În cazul în care unul sau mai multe ingrediente nu dau dreptul la o
restituire nu se achit nici o restituire pentru respectivul amestec.
2. Pentru calcularea restituirilor care se aplic m rfurilor prezentate în seturi i m rfurilor
compozite, fiecare component este considerat ca fiind un produs separat.
3. Alin. (1) i (2) nu se aplic în cazul amestecurilor, m rfurilor prezentate în seturi i
m rfurilor compozite pentru care sunt stabilite reguli speciale de calcul.
Articolul 13
Dispozi iile pentru stabilirea în avans a restituirilor i pentru rectific rile care se fac la acestea
se aplic doar pentru produsele pentru care este stabilit un cuantum de restituire egal sau mai
mare decât zero.
Sec iunea 2
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Restituiri diferen iate
Articolul 14
1. În cazul în care cuantumul de restituire difer în func ie de destina ie, restituirile sunt
achitate în func ie de condi iile suplimentare stabilite în art. 15 i 16.
2. În cazul în care se aplic un singur cuantum de restituire pentru toate destina iile la data
stabilirii în avans i este stipulat o destina ie obligatorie, restituirea poate s fie diferit în
func ie de destina ia pentru care cuantumul aplicabil la data accept rii declara iei de export
este mai mic decât cuantumul stabilit în avans, rectificat, atunci când este cazul, la data
respectivei accept ri.
Articolul 15
1. Produsele trebuie s fie importate în aceea i stare în ara ter sau într-una dintre rile ter e
pentru care se aplic restituirea în termen de 12 luni de la data accept rii declara iei de export;
totu i, poate fi acordat o prelungire a acestui termen limit în conformitate cu art. 49.
2. Se consider c produsele au fost importate în aceea i stare dac nu exist nici o dovad de
transformare a lor.
Totu i:
-

opera iunile men ionate în art. 29 alin. (4) se pot desf ura anterior efectu rii importului în
vederea p str rii produselor în condi ii de siguran , f r ca aceste opera iuni s fie
considerate c încalc dispozi iile alin. (1),

-

produsele transformate anterior efectu rii importului sunt considerate ca fiind importate în
aceea i stare dac respectiva transformare este efectuat în ara ter în care sunt importate
toate produsele rezultate în urma acestei transform ri.

3. Un produs este considerat importat atunci când au fost finalizate toate formalit ile vamale
de import i îndeosebi cele privitoare al colectarea taxelor de import.
4. Diferen a de restituire se achit pentru cantitatea de produse care au trecut prin formalit ile
vamale de import în ara ter ; totu i, nu se va ine cont de nici o diferen cantitativ care
poate s apar pe parcursul transportului ca rezultat al unor cauze naturale i care sunt
recunoscute de autorit ile competente sau datorit prelev rii de e antioane în conformitate cu
dispozi iile art. 7 alin. (1) al doilea paragraf.
Articolul 16
1. Dovada finaliz rii formalit ilor vamale pentru import este furnizat , la alegerea
exportatorului, sub forma unuia dintre urm toarele documente:
(a) documentul vamal sau o copie sau fotocopie a acestuia; aceast copie sau fotocopie
trebuie s fie autentificat ca fiind conform cu originalul de c tre institu ia care a andosat
documentul original, o agen ie oficial din ara ter în cauz , o agen ie a unui stat
membru din ara ter în cauz sau de c tre agen ia care r spunde de achitarea restituirii;
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(b) un certificat de desc rcare i import întocmit de o agen ie interna ional de supraveghere
i control care este aprobat de un stat membru în conformitate cu cerin ele minime
stabilite în alin. (5). Data i num rul documentului vamal de import trebuie s fie trecute
pe certificatul în cauz .
2. În cazul în care exportatorul, chiar i dup ce a întreprins toate demersurile necesare, nu
poate s ob in documentul pentru care opteaz în conformitate cu alin.1 lit. (a) sau (b), sau în
cazul în care exist îndoieli cu privire la autenticitatea documentului pus la dispozi ie, dovada
finaliz rii formalit ilor vamale pentru import poate fi f cut sub forma unuia dintre
urm toarele documente:
(a) o copie dup documentul de desc rcare emis sau andosat în ara ter pentru care se achit
o restituire;
(b) un certificat de desc rcare emis de o agen ie oficial a unui stat membru, care
func ioneaz în sau are competen e pentru ara de destina ie, prin care se certific în plus
c produsul a p r sit locul de desc rcare sau cel pu in c , dup datele pe care le are,
produsul nu a fost ulterior înc rcat în vederea reexport rii;
(c) un certificat de desc rcare întocmit de o agen ie interna ional de verificare i control
avizat de un stat membru în conformitate cu cerin ele minime stabilite în alin. (3), prin
care se certific în plus c produsul a p r sit locul de desc rcare sau cel pu in c , dup
datele pe care le are, produsul nu a fost ulterior înc rcat în vederea reexport rii;
(d) un document bancar emis de intermediari accepta i care func ioneaz pe teritoriul
Comunit ii, prin care se certific , în cazul rilor ter e enumerate în anexa II, c plata
pentru exporturile în cauz este creditat prin ei în contul exportatorului;
(e) un certificat de acceptare a livr rii emis de o agen ie oficial a rii ter e în cauz , în cazul
în care m rfurile sunt cump rate de c tre acea ar sau de c tre o agen ie oficial a rii
respective sau în cazul în care m rfurile reprezint ajutoare alimentare;
(f) o declara ie de acceptare a livr rii emis fie de o organiza ie interna ional , fie de o
organiza ie umanitar aprobat de statul membru exportator, în cazul în care m rfurile
reprezint ajutoare alimentare;
(g) o declara ie de acceptare a livr rii, emis de un organism dintr-o ar ter ale c rei
invita ii de participare la licita ie sunt acceptate în conformitate cu art. 44 din
Regulamentul (CEE) nr. 3719/88, în cazul în care m rfurile sunt achizi ionate de
respectivul organism.
3. În toate situa iile exportatorul trebuie s depun o copie sau o fotocopie a documentelor de
transport.
4. În anumite cazuri speciale care urmeaz a fi stabilite, în conformitate cu procedura stabilit
în art. 38 din Regulamentul nr. 136/66/CEE i în articolele corespunz toare din celelalte
regulamente cu privire la organizarea comun a pie elor, Comisia poate s stabileasc faptul
c dovada efectu rii importului, dup cum este aceasta men ionat în alin. (1) i (2), se face
sub forma unui anumit document sau în oricare alt mod.
5. Cerin ele minime pentru avizarea agen iilor interna ionale de supraveghere i control sunt
urm toarele:
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(a) Agen iile de supraveghere i control sunt avizate la cererea lor de c tre autorit ile
competente ale statului membru pentru o perioad de trei ani. Avizarea este valabil
pentru toate statele membre.
(b) În cazul întocmirii dovezilor primare i secundare men ionate în alin. (1) lit. (b) i alin. 2
lit. (c), agen iile de verificare i control efectuaz toate verific rile necesare pentru
stabilirea naturii, caracteristicilor i cantit ii produselor men ionate în certificat. Pentru
fiecare certificat emis se întocme te un dosar în care se consemneaz toate activit ile de
supraveghere. Verific rile se efectueaz prin sondaj la momentul importului, cu excep ia
cazurilor excep ionale absolut justificate.
(c) Agen iile de supraveghere i control men ionate în alin. (1) lit. (b) i alin. (2) lit. (c) sunt
independente fa de toate p r ile implicate în tranzac ia avut în vedere. Nici agen ia de
verificare i control care efectueaz controalele pentru o anumit tranzac ie, nici vreo alt
firm subsidiar care apar ine aceluia i grup financiar, nu pot mai ales s ia parte la
opera iune ca exportator, agent vamal, transportator, destinatar, antrepozitar sau în oricare
alt calitate care poate duce la apari ia unui conflict de interese.
(d) F r s fie înc lcate dispozi iile art. 8 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70 i art. 3 din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4045/891, statele membre inspecteaz activit ile
desf urate de agen iile de verificare i control la termene regulate sau în cazul în care
exist un motiv de îndoial cu privire la respectarea condi iilor de aprobare.
(e) Statele membre î i retrag par ial sau total avizul dac se constat c agen ia de
supraveghere i control nu mai poate garanta respectarea condi iilor de acordare a
avizului.
Statele membre în cauz informeaz imediat celelalte state membre i Comisia cu privire la
retragerea avizului. Informarea face obiectul unui schimb de p reri în cadrul tuturor
comitetelor de resort implicate.
Retragerea avizului este valabil pentru toate statele membre.
Articolul 17
Statele membre pot scuti exportatorii de prezentarea altor acte doveditoare decât a
documentului de transport cerut în art. 16, în cazul în care o opera ie de export ofer garan ii
corespunz toare în privin a ajungerii la destina ie a produselor care fac obiectul unei declara ii
de export care d dreptul la acordarea unei restituiri ale c rei componente variabile nu
dep esc:
(a) 1200 EUR în cazul produselor listate în art. 1 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul nr.
136/66/CEE;
(b) 1200 EUR în cazul altor produse decât acelea men ionate la lit. (a), dac
teritoriul de destina ie apare în anexa IV;

ara ter

sau

(c) 6000 EUR în cazul altor produse decât acelea men ionate la lit. (a), dac
teritoriul de destina ie nu apare în anexa IV.

ara ter

sau

1
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Articolul 18
1. Prin derogare de la dispozi iile art. 14 i f r s se aduc atingere art. 20, la solicitarea
exportatorului se achit o parte din restituire dac se face dovada c produsul a p r sit
teritoriul vamal al Comunit ii.
2. Partea din restituire men ionat la alin. (1) este calculat prin folosirea celui mai sc zut
cuantum de restituire, minus 20 % din diferen a dintre cuantumul stabilit în prealabil i
cuantumul cel mai sc zut sau zero, dac nu este stabilit nici un cuantum.
În cazul în care suma de achitat nu dep e te 2000 EUR, statele membre pot amâna plata
sumei pân la plata integral a restituirii, cu excep ia cazurilor în care exportatorul declar c
nu va mai depune cerere pentru nici o sum suplimentar pentru exporturile în cauz .
3. În cazul în care nu este respectat destina ia înscris în rubrica 7 din licen ele emise în
condi ii de stabilire în avans a restituirii:
(a) dac cuantumul restituirii care corespunde destina iei reale este egal sau mai mare decât
cuantumul care se aplic pentru destina ia înscris în rubrica 7, este aplicat cuantumul
pentru destina ia înscris în rubrica 7;
(b) dac cuantumul de restituire care corespunde destina iei reale este mai mic decât
cuantumul care se aplic pentru destina ia înscris în rubrica 7, restituire care se pl te te
este:
-

aceea care se ob ine prin aplicarea cuantumului care corespunde destina iei reale,

-

mai mic cu 20 % din diferen a dintre restituirea pentru destina ia înscris în rubrica 7 i
restituirea pentru destina ia real , cu excep ia cazurilor de for major .

Pentru aplicarea prezentului articol, nivelele de restituire care se iau în considera ie sunt
acelea care se aplic la data depunerii cererii pentru licen . Aceste nivele sunt rectificate,
atunci când este cazul, la data accept rii declara iei de export sau a declara iei de plat .
În cazul în care pentru aceea i opera iune de export se aplic primul i cel de-al doilea
paragraf al acestui alineat i art. 51, suma ob inut prin aplicarea primului paragraf este
diminuat cu penalit ile prev zute în art. 51.
4. În cazul în care un cuantum de restituire este stabilit prin invita ie la licita ie i contractul în
cauz prevede o destina ie obligatorie, nu se ine cont la calcularea celui mai sc zut cuantum
de restituire de nici o restituire periodic stabilit sau de faptul c nu este stabilit nici o astfel
de restituire pentru destina ia respectiv la data depunerii cererii de licen sau la data
accept rii declara iei de export.
Articolul 19
1. Alin. (2) i (5) se aplic în cazul export rii unui produs conform unei licen e de export sau
a unui certificat de stabilire în avans a restituirilor în care este specificat o destina ie
obligatorie.
2. În cazul în care produsul nu ajunge la destina ia obligatorie, este achitat doar acea parte
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din restituire care rezult în urma aplic rii art. 18 alin. (2).
3. În cazul în care, în caz de for major , produsul este livrat la o alt destina ie decât aceea
pentru care a fost emis licen a, la solicitarea exportatorului se achit o restituire dac acesta
face dovada situa iei de for major i dovada c produsul a ajuns la destina ie; dovada c
produsul a ajuns la destina ie se face în conformitate cu art. 15 i 16.
4. În cazul aplic rii alin. (3), restituirea care se aplic este egal cu aceea care este stabilit
pentru destina ia real , dar nu poate fi mai mare decât aceea care este aplicat pentru
destina ia înscris în rubrica 7 din licen a emis în condi ii de stabilire în avans a restituirii.
Nivelele de restituire se rectific , atunci când este cazul, la data accept rii declara iei de
export sau a declara iei de plat .
5. În cazul în care un produs este exportat cu o licen emis în conformitate cu art. 44 din
Regulamentul (CEE) nr. 3719/88, iar restituirea difer în func ie de destina ie, exportatorul, în
plus fa de dovezile cerute în art. 16, trebuie s prezinte organismului specificat în invita ia la
licita ie precizat în licen i dovada c produsul a fost livrat în ara ter importatoare.
Sec iunea 3
M suri specifice de protejare a intereselor financiare ale Comunit ii
1. În cazul în care:

Articolul 20

(a) exist îndoieli serioase în privin a destina iei reale a produsului;
sau
(b) exist probabilitatea ca produsul s fie reimportat pe teritoriul Comunit ii, datorit unei
diferen e dintre valoarea restituirii acordate pentru produsul exportat i valoarea taxei
nepreferen iale de import care este aplicat pentru un produs identic la data accept rii
declara iei de export,
sau
(c) exist suspiciuni clare c produsul, în starea sa nemodificat sau dup ce a fost
transformat într-o ar ter , va fi reimportat pe teritoriul Comunit ii în regim de scutire
vamal sau cu un cuantum redus de taxe vamale;
restituirea într-un cuantum unic sau partea de restituire men ionat în art. 18 alin.(2) se vor
achita doar dac produsul a p r sit teritoriul vamal al Comunit ii în conformitate cu art. 7, i
dac
(i)

în cazul unei restituiri nediferen iate, produsul a fost importat într-o ar ter în
termen de 12 luni de la data accept rii declara iei de export sau a trecut prin opera ii
de transformare sau prelucrare substan iale în aceast perioad , în sensul art. 24 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

(ii)

în cazul unei restituiri diferen iate în func ie de destina ie, produsul a fost importat în
starea sa nemodificat într-o anumit ar ter în termen de 12 luni de la data
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accept rii declara iei de export.
Art. 15 i 16 se aplic la importurile în ri ter e.
Autorit ile competente ale statelor membre mai pot solicita i dovezi suplimentare pentru
toate restituirile, care s le conving c produsul a ajuns în realitate pe pia a ter ei ri
importatoare sau a trecut prin opera iuni de transformare sau prelucrare substan ial , în sensul
art. 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
Termenul limit poate fi prelungit în conformitate cu dispozi iile art. 49.
2. Statele membre aplic alin. (1) la ini iativa lor cât i la ini iativa Comisiei.
Dispozi iile referitoare la cazul men ionat la alin. (1) lit. (b) nu se aplic dac circumstan ele
concrete ale tranzac iei în cauz , luându-se în considera ie mai ales costurile legate de
transport, conduc la probabilitatea excluderii riscului reimport rii. Mai mult, statele membre
nu le aplic în cazul în care suma de restituit este egal cu sau mai mic de EUR 500 pentru
declara ia de export în cauz .
3. În cazul în care se aplic dispozi iile alin. (1) i produsul, dup p r sirea teritoriului vamal
al Comunit ii, dispare în tranzit ca urmare a unei situa ii de for major ;
-

în cazul unei restituiri nediferen iate este achitat integral restituirea;

-

în cazul unei restituiri diferen iate este achitat partea de restituire stabilit în conformitate
cu art. 18.

4. Alin. (1) se aplic anterior achit rii restituirii.
Totu i, restituirea este considerat necuvenit
constat chiar i dup achitarea restituirii:

i va fi returnat dac autorit ile competente

(a) c produsul a fost distrus sau deteriorat anterior plas rii sale pe pia a unei ri ter e sau
anterior transform rii sau prelucr rii sale substan iale într-o ar ter în sensul art. 24 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, dac exportatorul nu poate dovedi în mod satisf c tor
pentru autorit ile competente c exportul s-a desf urat în condi ii economice care în
mod normal ar fi îng duit comercializarea produsului într-o ar ter , f r s fie înc lcate
dispozi iile celui de-al doilea paragraf din art. 21 alin. (2);
(b) c produsul se încadreaz în prevederile unui acord de suspendare a taxelor din ara ter ,
la 12 luni dup data export rii de pe teritoriul Comunit ii, f r ca în ara ter s fi trecut
prin transform ri sau prelucr ri substan iale în sensul art. 24 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92 i c exportul nu a fost efectuat sub forma unei tranzac ii comerciale obi nuite;
(c) c produsul exportat este reimportat pe teritoriul Comunit ii f r s fi trecut prin
transform ri sau prelucr ri substan iale în sensul art. 24 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92, c taxa nepreferen ial la import este mai mic decât restituirea acordat i c
exportul nu a fost efectuat sub forma unei tranzac ii comerciale obi nuite;
(d) c produsele enumerate în anexa V sunt reimportate pe teritoriul Comunit ii:
-

dup ce au fost prelucrate sau transformate într-o ar ter
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f r s ating cuantumul de

transformare prev zut la art. 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, i
-

se încadreaz în categoria pentru care se aplic o tax redus sau zero decât un cuantum
nepreferen ial la taxele de import.

Statele membretrebuie s anun e în scris i f r întârziere Comisia dac constat c alte
produse în afar de acelea incluse în anexa V pot provoca o deturnare a comer ului.
Lit. (c) i (d) nu se aplic în cazurile în care sunt aplicate dispozi iile capitolului 2 („M rfuri
returnate”) al Titlului VI din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 sau în cazul în care produsele
sunt reimportate în termen de doi ani de la data efectu rii exportului.
Dispozi iile art. 51 nu se aplic în cazurile men ionate la lit. (b), (c) i (d).
Sec iunea 4
Cazuri în care nu se acord restituire
Articolul 21
1. Pentru produsele care la data accept rii declara iei de export nu sunt calitativ s n toase i
care nu prezint o calitate adecvat pentru comercializare nu se acord restituire.
Se consider c produsele îndeplinesc condi iile stabilite în primul paragraf dac ele pot fi
comercializate pe teritoriul Comunit ii în condi ii normale conform descrierii f cute în
cererea pentru restituire i dac , în cazul în care respectivele produse sunt destinate
consumului uman, utilizarea lor în acest scop nu este interzis sau substan ial îngr dit din
cauza caracteristicilor sau st rii lor.
Încadrarea produselor în cerin ele precizate în primul paragraf se verific în conformitate cu
standardele i practicile în vigoare pe teritoriul Comunit ii.
Totu i, restituirea este acordat i în cazurile în care în ara de destina ie produsele exportate
sunt supuse unor condi ii obligatorii speciale, îndeosebi legate de condi iile de s n tate i
igien , care nu corespund standardelor i practicilor în vigoare pe teritoriul Comunit ii. Este
sarcina exportatorului ca la solicitarea autorit ii competente s fac dovada c produsele
corespund acestor condi ii obligatorii în vigoare în ara de destina ie.
Suplimentar, pentru anumite produse pot fi adoptate dispozi ii speciale.
2. În cazul în care produsul a fost s n tos i de o calitate adecvat comercializ rii atunci când
a p r sit teritoriul Comunit ii, are dreptul la acea parte din restituire care este calculat în
conformitate cu dispozi iile art. 18 alin. (2), cu excep ia cazurilor în care se aplic art. 20.
Totu i, el pierde dreptul acesta atunci când exist dovada c :
-

nu mai este s n tos i de o calitate adecvat comercializ rii din cauza unui viciu ascuns,
care devine evident mai târziu,

-

nu poate fi vândut la consumatorul final deoarece termenul s u de garan ie este prea
apropiat de data efectu rii exportului.

Dac , anterior efectu rii formalit ilor vamale pentru realizarea importului într-o ar ter ,
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exist dovada c produsul nu mai este s n tos i de o calitate adecvat comercializ rii, el nu
mai are dreptul la partea diferen iat de restituire.
3. Nu se acord nici o restituire pentru produsele care dep esc cuantumul maxim permis de
radioactivitate conform legisla iei Comunit ii. Nivelele care se aplic produselor, indiferent
de originea lor, sunt acelea stabilite în art. 3 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/901.
Articolul 22
1. Nu se aplic nici un fel de restituire în cazul exporturilor supuse unei tax ri sau altor
impuneri la export stabilite în prealabil sau prin licita ie.
2. În cazul unui produs complex, atunci când este stabilit în prealabil o tax sau o alt
impunere la export în baza unuia sau mai multor ingrediente ale produsului, nu se acord nici
o restituire pentru respectivul ingredient sau pentru respectivele ingrediente.
Articolul 23
Nu se acord nici un fel de restituire pentru produsele care sunt vândute sau distribuite la
bordul navelor i care ulterior pot fi reintroduse pe teritoriul Comunit ii cu scutire de taxe
conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 918/831.
CAPITOLUL 2
Avansuri în contul restituirilor
Articolul 24
1. La solicitarea exportatorului, statele membre pl tesc în avans restituirile, integral sau
par ial, dac declara ia de export a fost acceptat , în condi iile constituirii unei garan ii egale
cu avansul plus 10 %.
Statele membre pot stabili condi iile privitoare la cererile pentru achitarea în avans a unei
p r i din restituire.
2. Suma care urmeaz s fie achitat în avans este calculat prin folosirea cuantumului de
restituire care se aplic în cazul destina iei declarate, rectificat , atunci când este cazul, cu
celelalte sume prev zute în reglement rile comunitare.
3. Statele membre pot opta s nu aplice alin. (1) dac suma de achitat nu dep e te 2000 EUR.
Articolul 25
1. În cazul în care suma achitat în avans este mai mare decât suma care se achit în realitate
la export sau pentru exporturi echivalente, autoritatea competent demareaz neîntârziat
procedura prev zut în art. 29 din Regulamentul 29 (CEE) nr. 2220/85 pentru returnarea de
c tre exportator a diferen ei dintre aceste dou sume, plus 10 %.
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Dac , totu i, din motive de for major :
-

nu se poate face dovada cerut de prezentul Regulament pentru ob inerea dreptului la
restituire,

sau
-

produsul ajunge la o alt destina ie decât destina ia pentru care a fost calculat avansul,

nu se recupereaz surplusul de 10 %.
2. În cazul în care produsul nu ajunge la destina ia pentru care a fost calculat avansul din
cauza unei nereguli comise de o ter parte în detrimentul exportatorului i atunci cînd acesta
a informat imediat, din proprie ini iativ i în scris autorit ile competente cu privire la acest
aspect i ramburseaz restituirea pl tit în avans, suma suplimentar men ionat în alin. 1 se
limiteaz la dobânda care este pl tit pentru perioada scurs de la primirea avansului i
restituirea lui, calculat în conformitate art. 52 alin. (1) al patrulea paragraf.
Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul în care autorit ile competente au aten ionat deja în
scris exportatorul cu privire la inten ia lor de a efectua o verificare sau dac exportatorul a
aflat despre aceast inten ie într-un alt mod.
3. Dup reimportarea în cadrul regimului m rfurilor returnate, exportul produselor echivalente
care se încadreaz în aceia i rubric a Nomenclaturii Combinate, este considerat un export
echivalent în cazul în care sunt îndeplinite condi iile stabilite în art. 40 alin. (2) lit. (a) i (b)
din Regulamentul (CEE) nr. 3719/88.
Aceast dispozi ie se aplic doar atunci când regimul m rfurilor returnate este folosit în statul
membru în care este acceptat declara ia de export pentru exportul ini ial.
CAPITOLUL 3
Prefinan area restituirii
Articolul 26
1. În cazul în care exportatorul î i declar inten ia de a exporta produse dup transformare sau
depozitare i de a solicita o restituire în conformitate cu art. 4 i 5 din Regulamentul (CEE)
565/80, încadrarea în aceste prevederi este condi ionat de prezentarea unei declara ii la
autorit ile vamale, care este denumit în continuare „declara ie de plat ”.
Statele membre pot da alt denumire declara iei de plat .
2. Declara ia de plat trebuie s cuprind toate datele necesare pentru stabilirea restituirii
pentru produsele care urmeaz s fie exportate i în special:
(a) pentru produse:
-

o descriere, simplificat atunci când este cazul, a produselor în raport cu nomenclatura
restituirii pentru export, coroborat cu codul din nomenclatur pentru restituiri i, în cazul
în care este necesar calcularea restituirii, a compozi iei produselor în cauz sau o referire
la aceasta,
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-

cantitatea net a produselor sau, atunci când este cazul, cantitatea exprimat în unitatea de
m sur folosit atunci când este calculat restituirea;

(e) pentru m rfuri se aplic dispozi iile Regulamentului (CE) nr.1222/94.
În plus, în cazurile în care produsele de baz urmeaz s fie transformate, declara iile de plat
vor include:
-

o descriere a produselor de baz ,

-

cantitatea produselor de baz ,

-

productivitatea sau informa ii similare.

3. În cazul în care situa ia permite i la solicitarea exportatorului, f r a fi înc lcate
prevederile alin. 2, în declara ia de plat poate fi inclus o descriere provizorie a m rfurilor
care vor fi ob inute din produsele de baz . În astfel de cazuri exportatorul depune la
autorit ile competente o descriere complet la finalizarea transform rii.
4. Declara ia de plat va mai preciza i care este utilizarea sau destina ia produselor:
-

în cazul în care exportatorul solicit în scris plata unei sume egale cu restituirea care se
aplic pentru utilizarea sau destina ia presupus a produsului;

-

în cazul în care utilizarea sau destina ia sunt necesare pentru stabilirea perioadei în care
produsele pot s r mân sub control vamal în vederea transform rii sau în regim de
antrepozit vamal sau de zon liber vamal .

5. Utilizarea sau destina ia se indic prin:
-

o anumit utilizare sau o anumit ar de destina ie sau

-

un grup de ri de destina ie pentru care se aplic acela i cuantum de restituire.

6. Pentru ca verific rile fizice ale produselor s fie posibile, declara ia de plat trebuie s mai
cuprind i toate datele necesare identific rii amplasamentelor exacte unde produsele urmeaz
s fie transformate sau depozitate anterior export rii. Orice modificare a locului de depozitare
sau transformare se anun în scris de c tre exportator cu anticipa ie sau se înscrie în mod
corespunz tor în registrele care sunt inute în acest scop, în func ie de op iunea autorit ilor
competente.
Articolul 27
1. La data accept rii declara iilor de plat , produsele intr sub control vamal în conformitate
cu art. 4 alin. (13) i (14) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 pân la p r sirea teritoriului
vamal al Comunit ii sau pân când ajung la destina ie.
2. Data de acceptare a declara iilor de plat determin :
(a) cuantumul de restituire care se aplic , atunci când restituirea nu este stabilit în avans,
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(b) orice rectificare care se aduce cuantumului de restituire, în cazul în care acesta este stabilit
în avans,
(c) sistemul de operare al cursului de schimb pentru euro, pentru restituire.
Articolul 28
1. În cazul produselor transformate sau al m rfurilor ob inute din produse de baz , rezultatele
în urma verific rii declara iei de plat i a oric rei inspect ri a produselor de baz sunt
utilizate la stabilirea restituirii în vederea achit rii avansului.
2. Alin. (1) nu împiedic efectuarea oric rei verific ri ulterioare de c tre autorit ile
competente ale statului membru în cauz sau aplicarea oric rei consecin e a acestei verific ri
în conformitate cu dispozi iile în vigoare.
3. Produsele de baz constituie total sau par ial produsele sau m rfurile transformate i
exportate în conformitate cu aceste aranjamente.
Totu i, în cazul în care autorit ile competente autorizeaz acest lucru, produsele de baz
depozitate în vrac pot fi înlocuite total sau par ial cu produse de baz echivalente care se
încadreaz în aceea i subrubric cu un cod de opt cifre din Nomenclatura Combinat , au
aceea i calitate comercial , acelea i caracteristici tehnice i îndeplinesc cerin ele pentru
acordarea unei restituiri, dac produsele de baz echivalente se afl în regim de control vamal.
Autorit ile competente ale statelor membre acord aceast autoriza ie doar în cazul în care
sunt convinse c întreaga opera iune se desf oar în conformitate cu urm toarele condi ii:
-

exportatorul comunic în prealabil biroului vamal competent la care a fost depus
declara ia de plat cu privire la inten ia sa de a solicita efectuarea acestor înlocuiri i
men ioneaz locurile precise de depozitare i transformare implicate,

-

registrele exportatorului privind stocurile trebuie s fie completate zilnic i s permit o
monitorizare complet , atât administrativ cât i fizic , a cantit ii totale de produse de
baz sau produse transformate care se g sesc fizic în aceste locuri i a statutului lor
special. În sensul prezentului articol, statutul produselor înseamn situa ia lor, dac sunt în
regim de liber circula ie, într-un regim vamal, încadrate într-unul din regimurile de
prefinan are men ionate în art. 26 sau într-unul din regimurile de export men ionate la art.
5 i 32,

-

se vor oferi garan ii pentru efectuarea unei monitoriz ri efective a calit ii comerciale i
caracteristicilor tehnice ale produselor de baz începând cu data accept rii declara iei de
plat i pe tot parcursul perioadei men ionate în art. 34 alin. (1).

În cazul în care produsele de baz echivalente sunt depozitate în locuri aflate în competen a
altui birou vamal, biroul vamal unde a fost depus declara ia de plat transmite în scris
biroului vamal în responsabilitatea c ruia se afl locul în care se g sesc produsele de baz
echivalente toate informa iile relevante, îndeosebi cu privire la cantitatea produselor
transformate, calitatea lor comercial
i caracteristicile lor tehnice i opera iunea
(opera iunile) de transformare care urmeaz s se efectueze.
4. Dispozi iile alin. (3), cu privire la produsele de baz , pot fi aplicate i în cazul produselor
intermediare depozitate în vrac i care sunt înlocuite cu produse intermediare echivalente
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5. Înlocuirea cu produse echivalente nu este autorizat în cazul produselor de interven ie
destinate exportului în conformitate cu sistemul de control prev zut în art. 2 din Regulamentul
(CEE) nr. 3002/92.
6. Produsele de baz pot s r mân în regim de control vamal în vederea transform rii timp de
ase luni de la data accept rii declara iei de plat .
Totu i, în cazul în care exportul este efectuat sub acoperirea unei licen e de export sau a unui
certificat de stabilire în avans a restituirilor, termenul limit trebuie s nu dep easc termenul
de valabilitate al licen ei sau certificatului.
În cazul în care exportul este efectuat sub acoperirea unei licen e de export sau a unui
certificat de stabilire în avans a restituirilor au un termen de valabilitate neexpirat:
-

mai mic de trei luni, termenul limit va fi de trei luni,

-

mai mare de un an, termenul limit va fi de un an.
Articolul 29

1. În cazul în care urmeaz s fie exportate produse aflate în regim de antrepozit vamal sau de
zon liber , rezultatele verific rii declara iei de plat i ale oric rei inspect ri a produselor vor
fi utilizate pentru stabilirea restituirii.
2. Alin. (1) nu împiedic efectuarea oric rei verific ri ulterioare de c tre autorit ile
competente ale statului membru în cauz sau aplicarea oric rei consecin e a acestei verific ri
în conformitate cu dispozi iile în vigoare.
3. Pierderile cantitative datorate cauzelor naturale pe parcursul stoc rii în regim de
antrepozitare vamal sau de zon liber , nu va duce la diminuarea forfetar a asigur rilor
prev zute în art. 35. Deteriorarea produselor nu este considerat o pierdere cantitativ datorat
cauzelor naturale.
4. Produsele aflate în regim de antrepozit vamal sau de zon liber pot fi supuse urm toarelor
opera iuni men ionate aici, cu respectarea condi iilor stabilite de autorit ile competente:
(a) verificarea stocului;
(b) aplicarea de marcaje, sigilii, etichete sau alte semne distinctive similare pe produse,
m rfuri sau pe ambalajele lor, dac acest lucru nu implic nici un risc de modificare a
originii produselor;
(c) modificarea marcajelor sau numerelor trecute pe ambalaje sau schimbarea etichetelor,
dac acest lucru nu implic nici un risc de modificare a originii produselor;
(d) ambalarea, dezambalarea, schimbarea ambalajului sau repararea ambalajului, dac acest
lucru nu implic nici un risc de modificare a originii produselor;
(e) aerisirea;
(f) r cirea;
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(g) congelarea.
Orice restituire pentru produsele care au trecut prin opera iile men ionate mai sus se stabile te
în baza cantit ii, tipului i caracteristicilor produselor la data utilizat pentru calcularea
restituirii, în conformitate cu dispozi iile art. 27.
5. Produsele pot s r mân în regim de antrepozit vamal sau de zon liber timp de ase luni
de la data accept rii declara iei de plat .
Articolul 30
1. Produsele plasate în regim de antrepozit vamal în statul membru unde este acceptat
declara ia de plat , pot fi transportate în alt stat membru pentru a fi depozitate în regim de
antrepozit vamal i se supun în special dispozi iilor prezentului articol.
Pentru identificarea produselor la transportul acestora dintr-un stat membru în altul,
mijloacele de transport sau ambalajele folosite la transport se sigileaz în conformitate cu
dispozi iile art. 349 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
2. În cazurile men ionate în alin. (1), dovada c produsele au p r sit teritoriul vamal al
Comunit ii sau c au ajuns la destina ia stabilit se face prin prezentarea documentului de
control T5.
(a) Rubrica 104 din documentul de control se completeaz cu unul dintre urm toarele texte la
rubrica „Diverse”:
-

Prefinan area restituirii – Regulamentul (CE) nr. 800/1999, art. 30. Declara ia de export se
completeaz pân la … [ultima zi stabilit prin termenul limit men ionat în art. 29 alin.
(5)].

-

Prefinanciación de la restitución - Artículo 30 del Reglamento (CE) no 800/1999.
Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ... (fecha límite
establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29),

-

Forudbetaling af restitutionen - Artikel 30 i forordning (EF) nr. 800/1999.
Udførselsangivelsen skal indgives senest den ... (dato fastsat i overensstemmelse med den
i artikel 29, stk. 5, omhandlede frist),

-

Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die
Ausfuhranmeldung ist bis spätestens ... vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29
Absatz 5 festgelegter Schlußtermin),

-

Prefinancing of the refund - Regulation (EC) No 800/1999, Article 30. Export declaration
to be lodged by ... (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)),
- Préfinancement de la restitution - règlement (CE) no 800/1999, article 30. Déclaration
d'exportation à déposer au plus tard le ... (date limite fixée par le délai visé à l'article 29,
paragraphe 5),

-

Prefinanziamento della restituzione - Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30.
Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ... (data limite fissata in base ai termini
indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29),

38

-

Voorfinanciering van de restitutie - Verordening (EG) nr. 800/1999, artikel 30. Aangifte
ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ... (uiterste datum vastgesteld op basis van
de in artikel 29, lid 5 bedoelde termijn),

-

Pré-financiamento da restituição - Regulamento (CE) n.o 800/1999, artigo 30.o.
Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ... (data-limite fixada pelo
prazo referido no n.o 5 do artigo 29.o),

-

Ennakolta maksettu tuki - asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklane, vienti-ilmoitus
annettava viimeistään ... (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun
aikarajoituksen mukaisesti),

Förfinansiering av exportbidrag - artikel 30 i förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration
skall ges in senast den ... (tidspunkt fastställd enligt den i artikel 29.5 angivna tidsfristen).
(b) Biroul de supraveghere a antrepozitului p streaz documentul de control T5 i înscrie pe
verso, în rubrica intitulat „Observa ii” de la sec iunea intitulat „Controlul utiliz rii i/sau
destina iei”, urm toarele texte:
-

La fecha de aceptación de la declaración de exportación: ...

-

La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente:…

-

Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen:…

-

Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: ...

-

Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ...

-

Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ......

-

Date of acceptance of the export declaration: ...

-

Date of exit from the customs territory or arrival at destination: ...

-

La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: ...

-

La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: ...

-

La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: ...

-

La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: ...

-

De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ...

-

De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter
bestemming zijn aangekomen: ...

-

Data de aceitação da declaração de exportação: ...

-

Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: ...
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-

Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: ...

-

Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: ...

-

Mottagningsdag for exportdeklaration: ...

-

Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ...

-

Data accept rii declara iei de export: …

-

Data ie irii de pe teritoriul vamal sau ajungerii la destina ie: …

(c) Atunci când, la scoaterea lor din depozit, produsele traverseaz teritoriul altui stat membru
pentru a fi exportate sau pentru a ajunge la o anumit destina ie, primul birou vamal de
destina ie ac ioneaz în calitate de birou vamal de plecare i întocme te sau solicit s se
întocmeasc sub responsabilitatea sa unul sau mai multe exemplare noi ale documentului de
control T5.
Rubrica 104 din noul sau noile exemplare ale documentului de control T5 se marcheaz în
mod corespunz tor. În plus, în rubrica 106 se trece num rul documentului ini ial de control
T5 împreun cu denumirea biroului vamal care a emis exemplarul respectiv i data emiterii.
Atunci când men iunea care se face la rubrica intitulat „Controlul utiliz rii i/sau destina iei”
din exemplarul ini ial al documentului de control T5 se bazeaz pe datele din documentele de
control primite de autorit ile vamale ale altor state membre sau din documentele na ionale
primite de alte autorit i na ionale, biroul vamal de destina ie men ionat în primul paragraf
înscrie la „Observa ii” num rul (numerele) documentelor de control T5 sau documentelor
na ionale respective.
Atunci când numai o parte dintre produsele crae fac obiectul documentului de control T5
îndeplinesc condi iile stabilite, biroul vamal de destina ie noteaz cantitatea de produse care
îndeplinesc condi iile acestea în rubrica intitulat „Controlul utiliz rii i/sau destina iei” din
documentul de control.
3. În cazurile men ionate la alin. (1), rubricile 37 i 40 din declara ia de export se completeaz
corespunz tor. Data accept rii declara iei COM 7 se indic de asemenea în rubrica 40.
Articolul 31
Avansuri din restituiri se achit doar la solicitarea expres a exportatorului i de c tre statul
membru în care este acceptat declara ia de plat .
Cererile de restituire se fac:
(a) în scris; statele membre pot adopta prevederi pentru un anumit formular în acest scop i
(b) prin transmitere pe calculator în conformitate cu regulile stabilite de c tre autorit ile
competente.
În sensul prezentului alineat, se aplic mutatis mutandis art. 199 alin. (2) i (3) i art. 222, 223
i 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.
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2. Suma avansului se calculeaz pe baza cuantumului aplicabil în cazul oric rei utiliz ri sau
destina ii specificate. În celelalte cazuri se aplic suma calculat în conformitate cu art. 18
alin (2).
Articolul 32
1. Declara iile de export se depun pân în ultima zi a termenului stabilit în art. 28 alin. (6) i
art. 29 alin. (5) în statele membre în care este acceptat declara ia de export sau, în cazul în
care se aplic dispozi iile art. 30, în statul membru de depozitare.
2. În sensul prezentului articol, Belgia i Luxemburg sunt considerate un singur stat membru
pentru aplicarea art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 565/80.
Articolul 33
1. Anterior accept rii declara iei de plat trebuie constituit o garan ie mai mare cu 15 %
decât suma calculat în conformitate cu art. 31 alin. (2).
2. Statele membre pot permite constituirea garan iei stipulate în alin. (1) dup acceptarea
declara iei de plat , dac reglement rile na ionale:
-

cer ca exportatorul s constituie garan ia în termen de 30 de zile de la acceptarea
respectiv i anterior achit rii avansului;

-

asigur plata unei sume egale cu valoarea cre terii men ionate în alin. (1) în cazul în care
garan ia nu este constituit în cadrul termenului limit , cu excep ia cazurilor de for
major ; totu i, poate fi acordat un termen suplimentar dac exportatorul a luat toate
m surile de precau ie necesare.
Articolul 34

1. În termen de 60 de zile de la data la care oricare regim prev zut în art. 4 sau 5 din
Regulamentul (CEE) nr. 565/80 înceteaz s mai fie aplicat produselor, acestea:
-

p r sesc teritoriul vamal al Comunit ii în aceea i stare,

sau
-

ajung la destina ie în aceea i stare, în cazurile men ionate în art. 36 alin. (1) din prezentul
Regulament.

2. În cazurile reglementate în alin. (1), se aplic art. 7 alin. (3) i (4) i art. 9 i 10.
Articolul 35
1. În cazul în care se face dovada dreptului la o restituire pentru produse care au acest drept în
conformitate cu prezentul capitol, avansul i suma de achitat sunt corelate. În cazul în care
suma datorat pentru cantitatea exportat este mai mare decât suma pl tit în avans, diferen a
este pl tit persoanei în cauz .
În cazul în care suma datorat pentru cantitatea exportat este mai mic decât suma pl tit în
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avans i îndeosebi în cazul în care se aplic dispozi iile alin. (2), autoritatea competent
trebuie s ini ieze f r întârziere procedura prev zut în art. 29 din Regulamentul (CEE) nr.
2220/85 în vederea restituirii de c tre operator a diferen ei dintre aceste dou sume, la care se
adaug 15 %.
2. Prin derogare de la art. 50 i f r a se înc lca dispozi iile celui de-al doilea paragraf al alin.
1 din prezentul articol, în cazul în care nu au fost respectate unul sau mai multe dintre
termenele limit stabilite în prezentul regulament, restituirea care se pl te te pentru
exporturile în cauz , cu excep ia cazurilor de for major , este rectificat dup cum urmeaz :
-

în prima etap este redus cu 15 % în cazul în care unul sau mai multe dintre termenele
limit stabilite în art. 15 alin. (1), art. 28 alin. (6), art. 29 alin. (5) i art. 34 alin. (1) au fost
dep ite; aceast restituire redus se reduce cu 2 % pentru fiecare zi cu care sunt dep ite
termenele limit stabilite în art. 15 alin. (1), art. 28 alin. (6) i art. 29 alin. (5) i cu 5 %
pentru fiecare zi cu care este dep it termenul limit stabilit în art. 34 alin. (1),

-

în cazul în care documentele men ionate în art. 49 alin. (2) sunt prezentate în termen de
ase luni de la termenul stabilit, restituirea rectificat acolo unde este cazul în
conformitate cu primul alineat va fi redus cu o sum egal cu 15 % din restituirea care
trebuia s fie pl tit dac ar fi fost respectate toate termenele limit .

Art. 50 alin. (4) i (6) se aplic mutatis mutandis.
3. În cazul în care, din motive de for major , suma datorat este mai mic decât suma pl tit
în avans, cre terea de 15 % nu se aplic .
4. În cazul în care produsul nu a ajuns la destina ia pentru care a fost calculat avansul din
cauza unei nereguli comise de o ter parte în detrimentul exportatorului i în cazul în care
acesta informeaz imediat autorit ile competente despre acest lucru din proprie ini iativ i în
scris, cre terea men ionat în alin. (1) se limiteaz la dobânda care se pl te te pentru perioada
de timp scurs de la primirea avansului i restituirea acestuia, calculat în conformitate cu cel
de-al patrulea paragraf al art. 52 alin. (1).
Aceast dispozi ie nu se aplic în cazul în care autorit ile competente au notificat deja
exportatorului inten ia lor de a efectua o verificare sau dac exportatorul a aflat prin alt mijloc
de aceast inten ie.
TITLUL III
ALTE TIPURI DE EXPORT I CAZURILE SPECIALE
CAPITOLUL 1
Destina ii considerate ca exporturi de pe teritoriul Comunit ii i proviziile alimentare
Articolul 36
1. Pentru aplicarea prezentului regulament, se consider exporturi de pe teritoriul vamal al
Comunit ii urm toarele:
(a) proviziile alimentare furnizate în cadrul Comunit ii pentru:
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-

navele aflate pe mare,

-

aeronavele care efectueaz curse interna ionale, inclusiv zboruri în cadrul Comunit ii;

(b) proviziile destinate organiza iilor interna ionale stabilite pe teritoriul Comunit ii;
(c) proviziile destinate for elor armate sta ionate pe teritoriul unui stat membru, dar care nu
servesc sub comanda acestuia.
2. Dispozi iile alin. (1) se aplic numai dac importurile de produse de acela i tip din ter e ri
i care sunt destinate aceleia i utiliz ri sunt scutite de taxe de import în statul membru în
cauz .
3. Livr rile de produse c tre antrepozitele situate pe teritoriul Comunit ii i care apar in
organiza iilor interna ionale specializate în ajutoare umanitare, destinate opera iunilor de
ajutor alimentar în ri ter e se consider exporturi de pe teritoriul vamal al Comunit ii.
Autoriza ia pentru aplicarea primului paragraf se acord de c tre autorit ile competente ale
statului membru de depozitare, care stabile te statutul vamal al antrepozitului i ia m surile
necesare pentru a se asigura c produsele în cauz ajung la destina ie.
4. Dispozi iile art. 5 se aplic pentru livr rile reglementate în prezentul articol.
Articolul 37
1. În cazul proviziilor men ionate în art. 36 i 44, statele membre, prin derogare de la
dispozi iile art. 5, pot autoriza urm toarea procedur pentru plata restituirilor. Exportatorii
autoriza i s urmeze aceast procedur nu pot urma în acela i timp procedura normal pentru
acelea i produse.
Autoriza ia poate fi restrâns la anumite locuri de înc rcare din cadrul statului membru
exportator. Autoriza ia poate acoperi înc rcarea în alte state membre, caz în care se aplic art.
8.
2. Pentru produsele înc rcate în fiecare lun în condi iile prev zute în prezentul articol, ultima
zi din lun va fi folosit la stabilirea cuantumului aplicat de restituire, iar în cazul în care
restituirea este stabilit în prealabil, la rectific rile care se aduc la aceasta.
În cazul statelor membre care nu fac parte din uniunea economic i monetar , ultima zi din
lun va fi folosit i pentru stabilirea cursului de schimb pentru euro în moneda na ional ,
curs care se aplic cuantumului restituirilor.
3. În cazul în care restituirea este stabilit în avans sau determinat prin procedeul invita iei la
licita ie, licen a trebuie s fie valabil în ultima zi a lunii.
4. Exportatorii trebuie s in un registru care s con in urm toarele informa ii:
(a) datele necesare identific rii produselor în conformitate cu art. 5 alin. (4);
(b) numele sau num rul de înregistrare al navei (navelor) sau aeronavei în care sunt înc rcate
produsele;
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(c) data înc rc rii.
Datele men ionate în primul paragraf vor fi trecute în registru cel mai târziu în prima zi
lucr toare de dup data înc rc rii. Totu i, în cazul în care înc rcarea se face în alt stat
membru, datele mai sus men ionate vor fi trecute în registru cel târziu în prima zi lucr toare
de dup data în care exportatorul trebuia s primeasc notificarea înc rc rii produselor.
Totodat , exportatorii trebuie s coopereze la toate verific rile pe care statele membre le vor
considera necesare i vor p stra registrele cel pu in trei ani de la sfâr itul anului calendaristic
curent.
5. Statele membre pot hot rî c registrele pot s fie înlocuite cu documentele folosite pentru
livr ri, pe care autorit ile vamale au certificat data înc rc rii.
6. Alin. (2) i (5) se aplic mutatis mutandis pentru livr rile men ionate în art. 36 alin. (1) lit.
(b) i (c).
Articolul 38
1. În sensul art. 36 alin. (1) lit. (a), produsele destinate consumului la bordul aeronavelor sau
navelor de pasageri, inclusiv feriboturi i care sunt preparate anterior înc rc rii, se consider
c au fost preparate la bordul acelor mijloace de transport.
2. Prezentul articol se aplic doar dac anterior preg tirii lor exportatorul a pus la dispozi ie
dovezi suficiente cu privire la cantitatea, tipul i caracteristicile produselor de baz pentru
care se solicit restituirea.
3. Reglement rile art. 40 cu privire la antrepozitul pentru provizii alimentare pot fi aplicate
pentru produsele preparate men ionate în alin. (1) i (2).
Articolul 39
1. Nu se pl tesc restituiri dac produsele pentru care au fost acceptate declara ii de export nu
au ajuns la o destina ie reglementat în art. 36 în aceea i stare în termen de 60 de zile de la
respectiva acceptare.
2. Art. 7 alin. (3) i (4) se aplic în cazurile prev zute în alin. (1).
3. Dac anterior ajungerii la o destina ie reglementat în art. 36 un produs pentru care exist o
declara ie de export acceptat traverseaz un alt teritoriu al Comunit ii decât cel al statului
membru în care a avut loc aceast acceptare, se va face dovada ajungerii produsului la
destina ia specificat cu ajutorul documentului de control T5.
Se completeaz , inter alia, rubricile 33, 103, 104 i, atunci când este cazul, 105. Rubrica 104
se andoseaz corespunz tor.
4. Formularul 302, care înso e te produsele livrate for elor armate în conformitate cu
dispozi iile art. 36 alin. (1) lit. (c), se echivaleaz cu documentul de control T5 men ionat în
alin. (3), dac primirea produselor este certificat pe formular de c tre autorit ile militare
competente.
Articolul 40
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1. Statele membre pot pl ti exportatorilor în avans restituirea în condi iile speciale stabilite
mai jos, în cazul în care se face dovada c în termen de 30 de zile de la acceptarea declara iei
de export i cu excep ia cazurilor de for major , produsele au fost depuse în amplasamente
care se afl sub controlul organelor vamale i sunt destinate aprovizion rii alimentare în
cadrul Comunit ii a:
-

navelor aflate pe mare,

sau
-

aeronavelor care efectueaz zboruri interna ionale, inclusiv zboruri în cadrul Comunit ii,

sau
-

platformelor de foraj i extrac ie men ionate în art. 44.

În sensul prezentului articol, amplasamentele aflate sub controlul organelor vamale, denumite
în continuare „antrepozite de provizii alimentare” i antrepozitarii trebuie s primeasc o
aprobare special .
2. Statele membre pe teritoriile c rora sunt amplasate antrepozitele de provizii alimentare
acord avizul doar pentru antrepozitarii i antrepozitele alimentare care ofer garan iile
necesare. Aprobarea poate fi retras .
Aprobarea se acord doar antrepozitarilor care se angajeaz în scris:
(a) s plaseze produsele în aceea i stare sau congelate i/sau dup ambalare pentru provizii
alimentare în cadrul Comunit ii la bordul:
-

navelor aflate pe mare,

sau
-

aeronavelor care efectueaz zboruri interna ionale, inclusiv zboruri în cadrul Comunit ii,

sau
-

platformelor de foraj i extrac ie men ionate în art. 44.

(b) s completeze un registru care s permit autorit ilor competente s desf oare orice
verificare care este necesar i din care s rezulte în special:
-

data intr rii în antrepozitul de provizii alimentare,

-

numerele de identificare ale documentelor vamale care înso esc produsele i datele
biroului vamal în cauz ,

-

informa iile cerute pentru identificarea produselor în conformitate cu art. 5 alin. (4),

-

data la care produsele p r sesc antrepozitul de produse alimentare,
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-

numerele de înregistrare i numele (dac exist ) navei sau aeronavei pe care sunt înc rcate
produsele sau numele oric rui antrepozit în care sunt transferate,

-

data la care ele sunt plasate la bord;

(c) s p streze registrul cel pu in trei ani de la terminarea anului calendaristic curent;
(d) s coopereze la orice verificare, i îndeosebi la verific rile periodice, pe care autorit ile
competente le consider necesare pentru controlarea respect rii prezentului alineat;
(e) s pl teasc orice sum care este solicitat pentru restituire în cazul în care se aplic art.
42.
3. Sumele pl tite exportatorilor în conformitate cu alin. (1) se consemneaz ca pl i în contul
institu iei care acord avansul.
Articolul 41
1. În cazul în care o declara ie de export este acceptat într-un stat membru în care este situat
antrepozitul de provizii alimentare, la intrarea m rfurilor în antrepozitul de provizii alimentare
autorit ile vamale competente andoseaz documentul na ional folosit la ob inerea pl ii în
avans a restituirii cu o declara ie din care s rezulte c produsele se încadreaz în dispozi iile
art. 40.
2. În cazul în care declara ia de export este acceptat în alt stat membru decât acela în care se
afl antrepozitul de provizii alimentare, dovada amplas rii produselor într-un antrepozit de
provizii alimentare se va face prin documentul de control T5.
Se completeaz , inter alia, rubricile 33, 103, 104 i, atunci când este cazul, 105 din
documentul de control T5. Rubrica 104 din documentul de control T5 se completeaz prin
înscrierea unuia dintre urm toarele texte sub rubrica „Diverse”:
-

Intrarea în antrepozit este obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – art. 40 din
Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

-

Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento - Aplicación del artículo 40 del
Reglamento (CE) no 800/1999,

-

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering - anvendelse af artikel 40
i forordning (EF) nr. 800/1999,

-

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung - Artikel 40 der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

-

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling - Article 40 of Regulation
(EC) No 800/1999,

-

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement - application de l'article 40
du règlement (CE) no 800/1999,

-

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo
40 del regolamento (CE) n. 800/1999,
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-

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of
luchtvaartuigen - toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999,

-

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento - aplicação do artigo
40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999,

-

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin - asetuksen (EY)
N:o 40 artiklan soveltaminen,

-

Placering i lager med skyldighet at leverera för proviantering - artikel 40 i förordning
(EG) nr 800/1999.

Biroul vamal competent al statului membru de destina ie, dup verificarea faptului c
produsele au fost trecute în registrul prev zut în art. 40 alin. (2), andoseaz documentul de
control cu o declara ie din care s rezulte c produsele au fost plasate în antrepozit.
Articolul 42
1. În cazul în care un produs plasat într-un antrepozit de produse alimentare nu a ajuns sau nu
este în starea necesar trimiterii la destina ia specificat , antrepozitarul pl te te o sum fix
autorit ii competente în statul membru în care se face stocarea.
2. Suma fix men ionat în alin. (1) se calculeaz astfel:
(a) se stabile te totalul drepturilor la import aplicabile unui produs identic la punerea în
liber circula ie în statul membru unde se face antrepozitarea;
(b) suma ob inut conform lit. (a) este apoi m rit cu 20%.
Cuantumul folosit pentru calculul drepturilor la import este:
-

cel aplicabil la data la care produsul a ajuns la destina ie, alta decât cea specificat sau la
data de la care nu a mai fost disponibil pentru a fi trimis la destina ia specificat

sau
-

cuantumul aplicabil la data în care s-a aflat c nu s-a respectat destina ia obligatorie,
pentru cazul în care acea zi nu poate fi determinat .

3. În cazul în care antrepozitarul poate ar ta c suma pl tit în avans pentru produsul în cauz
este mai mic decât suma fix calculat conform alin. 2, el pl te te doar acea sum , plus 20%.
Totu i, în cazul în care suma este pl tit în avans într-un alt stat membru, ea se majoreaz cu
40%. În astfel de cazuri, în ceea ce prive te statele membre antrepozitare care nu apar in
uniunii monetare europene, suma se converte te în moneda na ional a statului membru
antrepozitar folosind cursul de schimb pentru euro din ziua folosit pentru calcularea taxelor
men ionate în alin. 2 lit. (a).
4. Plata prev zut în acest articol nu acoper pierderile ce apar în timpul stoc rii într-un
antrepozit de produse alimentare datorate sc derii naturale sau ambal rii.
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Articolul 43
1. Cel pu in o dat la 12 luni autorit ile competente ale statelor membre în care se afl
localizate antrepozitele de produse alimentare efectueaz o verificare fizic a cantit ii de
produse stocate.
Totu i, dac intrarea produselor i ie irea lor din antrepozitele de produse alimentare fac
obiectul verific rilor fizice permanente de c tre autorit ile vamale, autorit ile competente
pot limita verificarea la controlul documentelor produselor antrepozitate.
2. Autorit ile competente ale statelor membre antrepozitare pot autoriza transferul produselor
c tre alte antrepozite de produse alimentare.
În astfel de cazuri, datele celui de-al doilea antrepozit vor fi trecute în registrele primului. Cel
de-al doilea antrepozit i antrepozitarul vor fi de asemenea aproba i în mod special în vederea
aplic rii procedurii privind antrepozitele de produse alimentare.
Dup ce produsele au fost plasate sub control în cel de-al doilea antrepozit, antrepozitarul
acestuia devine r spunz tor pentru orice sum pl tibil în conformitate cu art. 42.
3. În cazul în care al doilea antrepozit de produse alimentare nu este situat în acela i stat
membru cu primul, vor fi furnizate dovezi c produsele au fost plasate în al doilea antrepozit
prin originalul la copia de control T5, care va purta una din men iunile stabilite în art. 41 alin.
(2).
Biroul vamal competent din statul membru de destina ie înso e te copia de control T5 cu o
declara ie care s arate c produsele au intrat în antrepozit dup verificarea înscrierii în
registrul la care face referire art. 40 alin. (2).
4. În cazul în care produsele sunt luate din antrepozit i duse la bordul unei nave într-un alt
stat membru decât cel în care au fost antrepozitate, trebuie furnizat dovada realiz rii acestui
fapt conform art. 39 alin. (3).
5. Dovada plas rii sub control în alt antrepozit de alimente, dovada distribuirii la bordul unei
nave comunitare i dovada livr rii în conformitate cu art. 44 i 45 alin. (3) lit. (a) trebuie
furnizate, cu excep ia cazurilor de for major , în 12 luni de la ridicarea produselor din
antrepozit, art. 49 alin. (3), (4) i (5) aplicându-se mutatis mutandis.
CAPITOLUL 2
Cazuri speciale
Articolul 44
1. În scopul stabilirii cuantumului restituirilor, distribuirea produselor pentru consum:
(a) c tre platformele de forare i extrac ie, inclusiv facilit ile conexe care ofer servicii de
sprijin pentru astfel de opera iuni, localizate în interiorul recifului continental european
sau reciful continental din partea neeuropean a Comunit ii, dar dincolo de zona de trei
mile de la linia de baz folosit pentru determinarea apelor teritoriale ale statului membru;
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i
(b) în largul m rii, c tre vase maritime sau auxiliare sub pavilionul unui stat membru;
se va considera ca reprezentând distribuire de produse pentru consum în sensul art. 36,
alin.(1), lit. (a).
Distribuirea de produse de consum
bordul navei.

înseamn produsele care sunt pentru consum strict la

2. Alin. (1) se aplic doar în cazul în care cuantumul restituirii este mai mare decât cel mai
mic cuantum.
Statele membre pot aplica aceste dispozi ii tuturor livr rilor de produse de consum numai
dac :
(a) se furnizeaz un certificat de distribu ie la bord i
(b) în cazul platformelor:
-

distribu ia se face în conformitate cu opera iunile recunoscute ca normale de autorit ile
competente ale statului membru de unde are loc transportul c tre platform . Legat de
aceasta, porturile sau locurile de înc rcare, tipul de vas – pentru distribu ia pe mare - i
tipul de containere i de ambalare, cu excep ia cazurilor de for major , sunt cele utilizate
în mod normal,

-

vasul de transport sau elicopterul este condus de o persoan fizic sau juridic ale c rei
acte sunt disponibile pentru a fi consultate i care ofer suficiente detalii despre c l torie
sau zbor.

3. Certificatele de livrare la bord men ionate la alin. 2 lit. (a) trebuie s furnizeze informa ii
complete referitoare la produsele i numele i/sau alte detalii de identificare a platformei sau
vasului maritim sau auxiliar c tre care au fost livrate i data livr rii. Statele membre pot
solicita s li se ofere informa ii suplimentare.
Un astfel de certificat trebuie s fie semnat:
(a) în cazul unei platforme: de o persoan pe care operatorii platformei o consider
responsabil cu produsele de consum. Autorit ile competente trebuie s ia m surile
necesare pentru a se asigura c tranzac iile sunt corecte. Statele membre anun
Comisia despre m surile luate;
(b) în cazul vaselor maritime sau auxiliare: de c tre autorit ile maritime.
Prin derogare de la alin. (2), în cazul livr rilor c tre platforme, statele membre pot scuti
exportatorii de la obligativitatea prezent rii certificatelor de distribu ie la bord în cazul
livr rilor:
-

care se calific pentru o reducere ce nu dep e te EUR 3000 per export,

-

care ofer garan ii adecvate satisf c toare statului membru în privin a sosirii la destina ie
a produsului i
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-

care prezint documente de transport i dovada pl ii.

4. Autorit ile competente ale statului membru care asigur restituirea vor executa verificarea
cantit ilor declarate ca livrate la platforme prin verificarea dosarelor exportatorului i
operatorului de pe vas sau elicopter. Ele mai trebuie s se asigure c totalul m rfurilor pentru
antrepozitare, conform prezentului articol, nu dep e te necesit ile echipajului.
În sensul primului paragraf, în cazul în care este necesar, se poate solicita sprijinul
autorit ilor competente din alte state.
5. În cazurile în care art. 8 se aplic produselor distribuite pe o platform , unul din textele
urm toarele se va reg si la Diverse în rubrica 104 a copiei de control T5:
-

Livrare pentru aprovizionarea platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

-

Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CE) no 800/1999,

-

Proviant til platforme - forordning (EF) nr. 800/1999,

-

Bevorratungslieferung für Plattformen - Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

-

Catering supplies for rigs - Regulation (EC) No 800/1999,

-

Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - règlement (CE) no 800/1999,

-

Provviste di bordo per piattaforma - Regolamento (CE) n. 800/1999,

-

Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EG) nr. 800/1999,

-

Fornecimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CE) n.o 800/1999,

-

Muonitustoimitukset lautoille - asetus (EY) N:o 800/1999,

-

Proviant till plattformar - förordning (EG) nr 800/1999.

6. În cazurile în care se aplic art. 40, antrepozitarul se angajeaz s înregistreze detaliile
platformei c tre care este trimis fiecare transport, numele/nr. vasului/elicopterului i data
livr rii la bord în registrul men ionat la lit. (b) a art. 40 alin. (2). Certificatele de distribuire
men ionate în articolul men ionat alin. (3) lit. (a) se consider a face parte din aceste registre.
7. Statele membre stabilesc inerea unui jurnal cu cantit ile produselor, defalcate dup sector,
livrate la platform i care se încadreaz în acest articol.
Articolul 45
1. În scopul determin rii cuantumului restituirilor ce trebuie efectuat , produsele pentru
antrepozitare în afara Comunit ii se consider asemenea celor de la art. 36 alin. (1).lit. (a).
2. În cazul în care cuantumul restituirii difer în func ie de destina ie, se va aplica alin. (1) cu
condi ia s fie furnizat dovada c produsele de la bord sunt acelea i cu cele care p r sesc
teritoriul de autoritate vamal al Comunit ii în acest scop.
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3. Dovada men ionat în alin. (2) se furnizeaz în felul urm tor:
(a) dovada livr rii directe pe vas pentru depozitare este furnizat printr-un document
vamal sau un document contrasemnat de autorit ile vamale ale unei ter e ri
livratoare; astfel de documente pot fi întocmite în conformitate cu modelul prevstabilit
în anexa III.
Ele trebuie completate în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunit ii i o limb
folosit folosite în ara ter interesat .
Livrare direct
înseamn livrarea unui container sau a unui transport nefragmentat de
produse plasat la bordul unui vas.
(b) În cazul în care produsele exportate nu constituie o livrare direct i se afl sub
supravegherea vamal din ara ter de destina ie înainte de livrarea la bord pentru
depozitare se furnizeaz dovada unei astfel de livr ri la bordul vasului, înso it de
urm toarele documente:
-

un document vamal sau un document contrasemnat de autorit ile vamale ale unei ri
ter e care atest faptul c con inutul unui container sau al unui transport de produse
nefragmentat a fost plasat într-un antrepozit de produse alimentare i c produsele care-l
compun trebuie folosite doar pentru consum; astfel de documente pot fi întocmite în
conformitate cu modelul prezentat în anexa III i

-

un document vamal sau un document contrasemnat de autorit ile vamale ale unei ri
ter e livratoare care atest c toate produsele din container sau transport au p r sit
definitiv depozitul i au fost livrate la bord i care specific num rul de livr ri par iale;
astfel de documente pot fi întocmite dup modelul din anexa III.
(c) În cazul în care documentele men ionate la lit. (a) i la lit. (b) a doua liniu nu pot fi
furnizate, statul membru poate accepta dovada sub forma unui certificat de acceptare
semnat de eful de tur sau de un alt ofi er de serviciu i purtând tampila vasului.
În cazul în care documentele men ionate la lit. (b) a doua liniu nu pot fi furnizate,
statul membru poate accepta ca dovad un certificat de acceptare semnat de un angajat
al unei linii aeriene i purtând tampila acesteia.
(d) Documentele men ionate la lit.(a) i la lit. (b) a doua liniu nu sunt acceptate de
statele membre dac nu ofer detalii complete despre produsele livrate la bord i nu
atest data distribu iei i num rul de înregistrare i numele (dac este cazul) al vasului
sau aeronavei. Pentru a fi sigure c întreaga cantitate a produselor distribuite pentru
consum corespunde necesit ilor normale ale echipajului i pasagerilor vasului sau
aeronavei în cauz , statele membre pot solicita furnizarea de informa ii suplimentare
sau documente.

4. În toate cazurile, în sprijinul cererilor de plat trebuie prezentat o copie sau fotocopie a
documentului de transport i a celui ce ofer dovada pl ii pentru m rfurile de consum.
5. Produsele plasate sub regimurile men ionate în art. 40 pot s nu fie folosite pentru livrare în
conformitate cu alin. (3) lit. (b).
6. Art. 17 se aplic mutatis mutandis.
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7. Art. 37 nu se aplic în cazurile cuprinse în acest articol.
Articolul 46
1. Prin derogare de la art. 161 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, se consider c
produsele agricole expediate în Heligoland sunt exportate în sensul dispozi iilor referitoare la
plata restituirilor.
2. Produsele transportate în San Marino nu se condifer
dispozi iilor referitoare la plata restituirilor.

ca fiind exportate în sensul

Articolul 47
1. Este posibil s nu se acorde restituiri pentru produsele reexportate conform art. 883 din
Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, cu excep ia cazului în care cererile de restituire sau de
remitere a drepturilor la import sunt respinse ulterior i când sunt îndeplinite celelalte condi ii
de oferire a restituirii.
2. Atunci când produsele reexportate conform procedurii men ionate în alin. (1), acea
procedur trebuie men ionat în documente conform art. 5 alin.(4).
Articolul 48
În cazul exporturilor transportate:
-

for elor armate sta ionate într-o ar ter , sub comanda unui stat membru sau a unei
organiza ii interna ionale din care face parte cel pu in un stat membru,

-

organiza iilor interna ionale stabilite într-o ar ter , din care face parte cel pu in un stat
membru,

-

corpurilor diplomatice stabilite într-o ar ter ,

pentru care exportatorul nu poate furniza dovada men ionat în art.16 alin.(1) sau (2),
produsele se consider ca fiind importate de ara ter atunci pe al c rei teritoriu sunt
sta ionate astfel de for e armate, organiza ii interna ionale, corpuri diplomatice, la momentul
prezent rii dovezii de plat pentru produse, precum i o confirmare de livrare emis de for ele
armate, organiza iile interna ionale sau corpurile diplomatice din respectiva ar ter .
TITLUL IV
REGIMUL RESTITUIRILOR
Capitolul 1
Generalit i
Articolul 49
1. Restituirile se achit doar la depunerea unei cereri speciale de c tre exportator i de c tre
statul membru pe al c rui teritoriu este acceptat declara ia de export.
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Cererile de restituire se fac:
(a) în scris, în care sens statele membre pot stabili un formular special sau
(b) prin transmisie computerizat , în conformitate cu regulile ce urmeaz a fi stabilite de
autorit ile competente.
În sensul prezentului alineat, art. 192, alin. (2) i (3), art. 222, 223 i 224 din Regulamentul
CEE nr. 2454/93 se aplic mutatis mutandis.
2. Cu excep ia cazurilor de for major , documentele legate de plata restituirii sau eliberarea
garan iei trebuie înaintate în decurs de 12 luni de la data la care este acceptat declara ia de
export.
În cazul în care licen a de export folosit pentru tranzac ia de export ce ofer dreptul la
restituire este emis de un stat membru diferit de statul membru exportator, documentele
referitoare la restituire trebuie s con in o fotocopie a ambelor fa ete ale licen ei adnotat
corespunz tor.
3. În cazul în care exemplarul de control T5 sau, atunci când este cazul, documentul na ional
care dovede te ie irea de pe teritoriul vamal al Comunit ii nu este returnat biroului de plecare
sau organismului central în decurs de trei luni de la emitere din motive independente de voin a
exportatorului, acesta din urm trebuie s depun o cerere argumentat la agen ia competent
prin care s solicite ca alte documente s fie considerate echivalente.
Documentele ce se înainteaz în sprijinul unor astfel de cereri trebuie s includ :
(a) în cazul în care exemplarul de control sau documentul na ional a fost emis ca dovad a
faptului c produsele au p r sit teritoriul vamal al Comunit ii:
-

i

o copie sau fotocopie a documentului de transport
un document care atest c produsul a fost prezentat biroului vamal într-o ar ter
unul sau mai multe din documentele men ionate la art. 16 alin.(1), (2) i (4).

sau

Cererea care se refer la documentele men ionate la a doua liniu pot primi derogare în cazul
exporturilor pentru care restituirea nu dep e te 1200 EUR; în astfel de cazuri, totu i,
exportatorul va înainta dovada de efectuare a pl ii.
În cazul exporturilor c tre ri ter e care sunt semnatare ale Conven iei privind regimul de
tranzit comun, se consider documente înso itoare exemplarul 5 pentru returnare al
documentului de tranzit comunitar, cu tampilele acestor ri, o fotocopie atestat sau o
notificare de la biroul vamal de plecare;
(b) în cazul în care se aplic art. 36, 40 sau 44, o confirmare de la biroul vamal, responsabil
pentru verificarea destina iei în cauz , care s ateste c au fost îndeplinite condi iile de
andosare a exemplarului de control T5 de c tre biroul men ionat;
(c) în cazul în care se aplic art. 36 alin. (1) sau art. 40, acceptarea certificatului men ionat la
art. 45 alin. (3) lit. (c) i un document ce atest plata pentru produsele de antrepozitat.

53

În sensul prezentului alineat, certificatul de la biroul vamal de ie ire care atest c a fost
prezentat exemplarul de control T5 i arat seria i biroul emitent al exemplarului de control i
data la care produsul a p r sit teritoriul vamal al Comunit ii, este echivalent cu exemplarul
de control T5.
Alineatul 4 se aplic în ceea ce prive te prezentarea dovezii echivalente.
4. În cazul în care, în ciuda ac ion rii cu deplin profesionalism, exportatorul nu a putut s
ob in i s înainteze documentele necesare conform art. 16 în termenul stabilit la alin. (2), i
se poate oferi, la cerere, o perioad mai mare de timp în care s le prezinte.
5. Cererile pentru alte documente ce vor fi considerate echivalente conform alin. (4) se depun
în termenul stabilit la alin. (2). Cu toate acestea, dac acele cereri sunt depuse în termen de 6
luni dup data limit , se aplic dispozi iile art. 50 alin. (2) primul paragraf.
6. În cazul în care se aplic art. 37, cererile de achitare a restituirii trebuie depuse, cu excep ia
cazurilor de for major , în termen de 12 luni dup luna de livrare; cu toate acestea,
autoriza iile men ionate în art. 37 alin. (1) pot solicita exportatorilor s depun cererile de
plat într-un timp mai scurt.
7. Autorit ile competente ale statelor membre pot solicita traducerea tuturor documentelor
referitoare la cererile de restituire în limba oficial sau una din limbile oficiale ale statului
membru în cauz .
8. Pl ile men ionate la alin. (1) se efectueaz de c tre autorit ile competente în termen de
trei luni din ziua în care acestea intr în posesia tuturor documentelor i informa iilor necesare
pentru rezolvarea cererii, cu excep ia urm toarelor cazuri:
(a) de for major
sau
(b) în cazul în care s-a deschis o anchet administrativ pentru stabilirea dreptului la
restituire. În astfel de cazuri, plata se face doar dup ce se recunoa te dreptul de restituire;
sau
(c) pentru cererea de compensa ie men ionat în art. 52 alin. (2) al doilea paragraf.
9. Restituirile pot s nu fie oferite în cazul în care suma este mai mic sau egal cu 60 EUR
pentru fiecare declara ie de export.
Articolul 50
1. În condi iile în care au fost îndeplinite toate cerin ele stabilite prin reglement rile
comunitare pentru a ar ta dreptul la o restituire diferit de respectarea unuia din termenele
stabilite în art. 7 alin. (1), art. 15 alin. (1) i art. 40 alin. (1) se aplic urm toarele reguli:
(a) restituirea se reduce mai întâi cu 15%;
(b) restul de restituire, denumit de aici înainte „restituire redus ”, va fi mic orat
continuare dup cum urmeaz :
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în

(i) 2% din restituirea redus se pierde pentru fiecare zi care dep e te termenul stabilit
în art. 15 alin. (1);
(ii) 5% din restituirea redus se pierde pentru fiecare zi cu care se dep e te termenul
stabilit în art. 7 alin. (1) sau
(iii) 10% din restituirea redus se pierde pentru fiecare zi care dep e te termenul
stabilit în art. 40 alin. (1).
2. Pentru cazurile în care dovada c au fost îndeplinite toate cerin ele stabilite de
reglement rile comunitare este depus în 6 luni de la expirarea limitelor de timp stabilite în
art. 49 alin. (2) i (4), restituirea pl tit va fi de 85% din suma care ar fi trebuit pl tit dac
toate cerin ele ar fi fost îndeplinite. În cazul în care dovada c toate cerin ele stabilite de
reglement rile comunitare au fost îndeplinite este oferit în 6 luni de la expirarea termenului
stabilit în art. 49 alin. (2) i (4), dar termenele stabilite în art. 7 alin. (1), art. 15 alin. (1) sau
art. 40 alin. (1) sunt dep ite, restituirea pl tit este egal cu restituirea redus în conformitate
cu alin. (1), cu 15% mai pu in fa de suma care ar fi fost pl tit dac termenele ar fi fost
respectate.
3. În cazul în care o restituire a fost pl tit în avans în conformitate cu art. 24 i unul sau mai
multe din termenele stabilite în art. 7 alin. (1) i art. 15 alin. (1) nu au fost respectate, partea
din garan ia forfetar este egal cu:
-

reducerea calculat conform alin. (1),

-

plus 10%.

Restul garan iei se achit .
În cazul în care o restituire a fost pl tit în avans conform art. 24 i dovada c toate cerin ele
stabilite de regulamentele comunitare au fost îndeplinite, este depus în termen de 6 luni de la
expirarea termenului limit stabilit în art. 49 alin. (2) i (4), suma ce se ramburseaz este egal
cu 85% din garan ie.
Atunci când, în cazurile care fac obiectul celui de-al treilea paragraf, unul sau mai multe
termene stabilite în art. 7 alin. (1) i art. 15 alin. (1) au fost îndeplinite, suma restituit este
egal cu:
-

suma restituit conform paragrafului al treilea,

-

mai pu in partea forfetar din garan ie conform primului paragraf.

4. Restituirea total pierdut nu poate dep i restituirea complet care ar fi fost pl tit dac ar
fi fost îndeplinite toate cerin ele.
5. În sensul prezentului articol, nerespectarea termenului stabilit în art. 39 alin. (1) se înscrie
ca e ec în îndeplinirea termenului stabilit în art. 7 alin. (1).
6. Atunci când se aplic art. 4 alin. (2) i/sau art.18 alin. (3) i/sau art. 51:
-

reducerile prev zute în prezentul articol se calculeaz pe baza restituirii pl tibile conform
art. 4 alin. (2) i/sau art. 18 alin. (3) i/sau art. 51,
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-

restituirile pierdute conform acestui articol nu trebuie s le dep easc pe cele pl tibile
conform art. 4 alin. (2) i/sau art. 18 alin. (3) i/sau art. 51.
Capitolul 2
Penaliz ri i recuperarea sumelor pl tite în plus
Articolul 51

1. În cazul în care se afl c un exportator, în scopul ob inerii unei restituiri la export, a
solicitat o restituire care o dep e te pe cea aplicat , restituirea datorat pentru exportul
respectiv este aceea aplicabil produselor exportate redus cu:
(a) jum tate din diferen a dintre restituirea solicitat

i cea aplicabil exportului respectiv;

(b) de dou ori diferen a dintre restituirea solicitat i cea aplicabil , în cazul în care
exportatorul ofer informa ii false în mod inten ionat.
2. Restituirea solicitat se consider a fi suma calculat din informa iile furnizate conform
art. 5 sau 26 alin. (2). În cazul în care restituirea variaz în func ie de destina ie, partea
diferen iat a restituirii aplicate se calculeaz folosind datele privind cantitatea, greutatea
i destina ia furnizate conform art. 49.
3. Penalizarea precizat în alin. (1) lit. (a) nu se aplic :
(a) în cazuri de for major ,
(b) în cazuri excep ionale în care exportatorul, din proprie ini iativ , imediat dup
constatarea faptului c restituirea solicitat este prea mare, notific autoritatea
competent în scris, dac aceasta nu l-a informat pe exportator c inten ioneaz s
examineze cererea sau exportatorul a aflat despre aceast inten ie, sau autoritatea
competent a stabilit deja c restituirea solicitat este incorect ;
(c) în cazul unor erori evidente în privin a restituirilor solicitate, recunoscute de
autorit ile competente;
(d) în cazul în care restituirea solicitat este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1222/94 i în special cu art. 3 alin. (2) i este calculat pe baza cantit ilor medii
folosite într-o perioad de timp determinat ;
(e) în cazul unor ajust ri ale greut ii atâta timp cât diferen a de greutate se datoreaz
metodelor aplicate la cânt rire;
4. Atunci când reducerea prev zut la alin. (1) lit. (a) i (b) are ca rezultat o sum negativ ,
exportatorul pl te te acea sum negativ .
5. Atunci când autorit ile competente stabilesc c restituirea solicitat este incorect i c
exportul nu a avut loc i, în consecin , restituirea nu poate fi redus , exportatorul pl te te
penaliz rile conform alin. (1) lit. (a) sau (b) care s-ar aplica dac exportul ar fi avut loc.
Atunci când cuantumul restituirii variaz în func ie de destina ie, se folose te cel mai sc zut
cuantum pozitiv sau, dac este mai mare, cuantumul rezultat din indica iile privind destina ia
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conform art. 24 alin. (2) sau 26 alin. (4) pentru a calcula restituirea solicitat
aplicabil , cu excep ia cazului în care se stipuleaz o destina ie obligatorie.

i restituirea

6. Plata conform alin. (4) i (5) se efectueaz în 30 de zile de la primirea cererii. Când aceast
limit de timp nu este respectat , exportatorul pl te te dobând la cuantumul men ionat în art.
52 alin. (1) în perioada care începe la 30 de zile de la primirea cererii de plat i se încheie în
ziua ce o precede pe cea de achitare a sumei cerute.
7. Penaliz rile nu se aplic atunci când restituirea solicitat este mai mare decât cea aplicabil
conform art. 4 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 35 alin. (2) i/sau art. 50.
8. Penaliz rile se aplic f r s aduc atingere penaliz rilor suplimentare prev zute la nivel
na ional.
9. Statele membre pot acorda o derogare de la plata penaliz rilor în valoare de 60 EUR sau
mai pu in per declara ie de export.
10. Atunci când produsul indicat pe declara ia de export sau pe cea de plat nu este acoperit
de licen , nu se acord nici o restituire, iar alin. (1) nu se aplic .
11. Atunci când restituirea a fost stabilit în avans, calculul penaliz rii se bazeaz pe ratele de
restituire valabile în ziua în care a fost depus cererea de licen
i f r a lua în calcul
pierderea restituirii conform art. 4 alin. (1) sau reducerea acesteia conform art. 4 alin. (2) sau
art. 18 alin. (3). Atunci când este necesar, aceste rate se ajusteaz în ziua în care s-a acceptat
declara ia de export sau cea de plat .
Articolul 52
1. F r s aduc atingere obliga iei de achitare a sumei negative conform art. 51 alin. (4),
beneficiarul trebuie s ramburseze restituirile primite pe nedrept, ceea ce include orice
penalizare aplicabil conform art. 51 alin. (1) i dobânda calculat pe perioada scurs de la
plat la restituire.
Totu i,
(a) în cazul în care restituirea este acoperit de o garan ie neeliberat , confiscarea
garan iei conform art. 25 alin. (1) sau art. 35 alin. (1) constituie recuperarea sumelor
datorate;
(b) în cazul în care garan ia a fost eliberat , beneficiarul pl te te acea parte a garan iei
care ar fi fost forfetar , plus dobânda calculat de la data eliber rii pân la data ce o
precede pe cea a pl ii.
Plata se face în 30 de zile de la primirea cererii de plat .
În cazul în care beneficiarilor li se cere s restituie fonduri pentru a calcula dobânda, statul
membru poate considera plata ca fiind f cut în a 20-a zi dup data de cerere a restituirii.
Rata dobânzii aplicabil se calculeaz în conformitate cu dispozi iile dreptului intern; totu i,
aceasta nu poate s fie mai mic decât rata aplicabil pentru recuperarea sumelor în
conformitate cu prevederile na ionale.
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În cazul în care plata se face nejustificat, ca rezultat al unei erori a autorit ilor competente, nu
se colecteaz nici o dobând sau se percepe cel mult o sum corespunz toare profitului
realizat nejustificat, ce se stabile te de c tre statul membru.
În cazul în care restituirea se pl te te unui împuternicit, acesta i exportatorul poart în solidar
r spunderea pentru restituirea sumelor prea mari pl tite, garan iilor eliberate nejustificat i a
dobânzii la exporturile în cauz . Totu i, r spunderea împuternicitului este limitat la suma la
care i-a fost pl tit lui, plus dobânda.
2. Sumele recuperate, sumele în conformitate cu art. 5 alin. (4) i (5) i dobânda colectat se
achit agen iilor pl titoare, care scad sumele respective din cheltuielile Fondului European de
Orientare i Garantare Agricol (EAGGF) f r s aduc atingere art. 7 din Regulamentul
Consiliului (CEE) nu.595/911.
În cazul în care termenul pentru plat nu e respectat, statul membru poate decide ca în locul
restituirii s fie sc zute din pl ile ulterioare c tre exportatorul respectiv orice sume excesive,
garan ii eliberate nejustificat i dobânzi compensatorii.
Al doilea paragraf se aplic sumelor ce urmeaz a fi pl tite conform art. 51 alin. (4) i (5).
3. F r s aduc atingere posibilit ii prev zute în art. 51 alin. (9) de renun are la aplicarea
penaliz rilor în cazul unor sume mici, statele membre pot renun a la restituirea restituirilor
prea mari, garan iilor eliberate nejustificat, a dobânzilor i sumelor prev zute în art. 51 alin.
(4) atunci când astfel de restituiri per declara ie de export nu dep esc 60 EUR, cu condi ia ca
dreptul intern s prevad reguli similare de nerecuperare în astfel de cazuri.
4. Obliga ia de restituire men ionat în alin. (1) nu se aplic :
(a) dac plata a fost f cut din gre eala autorit ilor competente ale statelor membre sau a
altei autorit i implicate i eroarea nu a putut fi detectat de beneficiar i acesta a
ac ionat de bun credin sau
(b) dac perioada care a trecut între ziua notific rii beneficiarului privind decizia final de
oferire a restituirii i cea a primei inform ri a beneficiarului de c tre o autoritate
na ional sau a Comunit ii referitoare la caracterul nejust al pl ii în cauz este mai
mare de 4 ani. Aceast dispozi ie se aplic numai dac beneficiarul a ac ionat de bun
credin .
Ac iunile oric rei ter e p r i legat direct sau indirect de formalit ile necesare pentru plata
restituirii, inclusiv ac iunile controlului interna ional i agen iilor de supervizare se atribuie
beneficiarului.
Dispozi iile acestui alineat nu se aplic în cazul avansurilor la restituiri. În cazul nerestituirii
ca urmare a aplic rii acestui alineat, sanc iunea administrativ conform art. 51 alin. (1) lit. (a)
nu se aplic .
TITLUL V
DISPOZI II FINALE

1
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Articolul 53
Statele membre comunic la Comisie:
-

f r întârziere, cazurile în care se aplic art. 20 alin. (1); Comisia informeaz celelalte
state membre,

-

pentru fiecare cod de 12 cifre, cantit ile de produse exportate care nu fac obiectul licen ei
de export cu stabilirea în avans a restituirii pentru cazurile men ionate în art. 4, art. 6 alin.
(1) primului paragraf prima liniu
i art. 45. Statele membre trebuie s ia m surile
necesare pentru a asigura c astfel de comunic ri sunt efectuate nu mai târziu de a doua
lun dup efectuarea formalit ilor vamale de export.
Articolul 54

1. Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 se abrog .
Totu i, respectivul regulament continu s se aplice:
-

i

exporturilor care fac obiectul declara iilor de export acceptate înainte de intrarea în
vigoare a prezentului regulament
în cazul în care Regulamentul (CEE) nr.565/80 se aplic exporturilor care fac obiectul
declara iilor de plat acceptate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

2. În toate actele comunitare unde se face trimitere la Regulamentele (CEE) nr. 1041/67,
(CEE) 192/75, (CEE) 2730/79, (CEE) 798/80, (CEE) 2570/84, (CEE) 2158/87 i (CEE)
3665/87 sau la articolele acestor regulamente, aceast trimitere trebuie interpretat ca
trimitere la prezentul regulament sau la articolele corespunz toare ale acestuia.
În anexa 1 este prezentat un tabel de coresponden
(CEE) nr. 3665/87.

referitor la articolele din Regulamentul

Articolul 55
Prezentul regulament intr în vigoare în a aptea zi de la publicare în Jurnalul Oficial al
Comunit ii Europene.
Se aplic de la 1 iulie 1999.
La aplicarea de c tre p r ile interesate, dispozi iile art. 7 alin. (1) al doilea paragraf i art. 15
alin. (4) se aplic exporturilor pentru care au fost efectuate formalit ile vamale de export la
sau dup 19 ianuarie 1998.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic direct în toate statele
membre.
Întocmit la Bruxelles, 15 aprilie 1999.
Pentru Comisie
Franz FISCHLER
Membru al Comisiei
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ANEX
Prezentul Regulament

Tabel coresponden

Regulamentul (CEE) nr. 3665/87
Articolul 1
Articolul 2
Articolul 2a
Articolul 3
Articolul 3a
Articolul 4
Articolul 6
Articolul 6a
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 10
Articolul 9
Articolul 12
Articolul 16
Articolul 17
Articolul 18
Articolul 19
Articolul 20
Articolul 21
Articolul 5
Articolul 15 alin. (2)
Articolul 13
Articolul 14
Articolul 15 alin. (1)
Articolul 22
Articolul 23
Articolul 25
Articolul 26
Articolul 27
Articolul 28
Articolul 28a
Articolul 29
Articolul 30
Articolul 31
Articolul 32
Articolul 33
Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36
Articolul 37
Articolul 38
Articolul 39
Articolul 40
Articolul 41
Articolul 42
Articolul 43

Articolul 1
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 4
Articolul 5
Articolul 6
Articolul 7
Articolul 8
Articolul 9
Articolul 10
Articolul 11 alin. (1), (5) i (6)
Articolul 11 alin. (2), (3) i (4)
Articolul 12
Articolul 13
Articolul 14
Articolul 15
Articolul 16
Articolul 17
Articolul 18
Articolul 19
Articolul 20 alin. (1), (2) i (3)
Articolul 20 alin. (4)
Articolul 21
Articolul 22
Articolul 23
Articolul 24
Articolul 25
Articolul 26
Articolul 27
Articolul 28 alin. (1), (2);(3),(5) i (6)
Articolul 29
Articolul 30
Articolul 31
Articolul 32
Articolul 33
Articolul 34
Articolul 35
Articolul 36
Articolul 37
Articolul 38
Articolul 39
Articolul 40
Articolul 41
Articolul 42
Articolul 43
Articolul 44
Articolul 45
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Articolul 46
Articolul 47
Articolul 48
Articolul 49 alin.(1) - (7)
Articolul 49 alin.(9)
Articolul 50
Articolul 51
Articolul 52
Articolul 53
Articolul 54
Articolul 55
Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Anexa V

Articolul 44
Articolul 45
Articolul 46
Articolul 47
Articolul 11 alin. (2)
Articolul 48
Articolul 11 alin.(1)
Articolul 11 alin. (3) - (6)
Articolul 49
Articolul 50
Articolul 51
Anexa I
Anexa III
Anexa IV

ANEXA II
Lista

rilor ter e men ionate în art. 16 alin. (2) lit. (d), care cere ca produsele s fie
importate înainte ca fondurile s fie transferate sub form de plat
Algeria
Burundi
Guineea Ecuatorial
Kenya
Lesotho

Malawi
Malta
St.Lucia
Senegal
Tanzania
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ANEXA III
1. Exportator (nume i adresa complet în CERTIFICAT DE LIVRARE M RFURI
statul membru)
PE NAVE I AERONAVE DIN TER E
RI
2.Antrepozit de produse alimentare (nume i Not :
adres complet în ara ter )
Acest formular trebuie completat cite de
mân sau la ma ina de scris
3.
Statul
exportator

membru

5. Numele vasului i al rii unde este
4.
ara de
înregistrat sau num rul de înregistrare al
destina ie
aeronavei
7. Tipul i data documentului de transport
6.Tipul, num rul i data documentului de
export
emis de…………………….birou vamal
8. Marcaje i numere – Num rul i tipul 9. Greutatea brut 10. Cantitatea net 1
coletelor - Descrierea m rfurilor
(kg)
11. VIZA AUTPORIT ILOR VAMALE ALEE
RII ÎN CARE ARE LOC
ANTREPOZITAREA
Prin prezenta se certific c m rfurile de mai sus
A. au fost livrate la bordul navei sau aeronavei în cutia 5(2)
B. se afl în antrepozitul indicat în rubrica 2 i va fi folosit doar pentru antrepozitarea
produselor alimentare(2).
Remarci
Locul i data

Semn tura i tampila autorit ilor vamale

1
2

Kilograme sau alt unitate de m sur .
terge i unde este cazul.
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ANEXA IV
Lista

rilor ter e i teritoriilor men ionate în art. 17 lit. (b) i (c)

Islanda
Norvegia
Liechtenstein
Elve ia
Heligoland
Andora
Gibraltar
Ceuta i Melilla
Vatican
Malta
Cipru
Maroc
Turcia
Estonia
Letonia
Lituania
Polonia
Republica Ceh

Slovacia
Ungaria
România
Bulgaria
Albania
Ucraina
Belarus
Moldova
Rusia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Slovenia
Croa ia
Bosnia-Her egovina
Serbia i Muntenegru
Fosta Republic iugoslav a Macedoniei
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ANEXA V
Lista produselor c rora li se aplic art. 20 alin. (4) lit. (d)
I.
II.
III.
IV.

Produse enumerate în art. 1 din Regulamentul (CE) nr.3072/95 (orez)
Produse enumerate în art. 1 din Regulamentul (CEE) nr.1785/81 (zah r i isoglucoz )
Produse enumerate în art. 1 din Regulamentul (CEE) nr.1766/92 (cereale)

0102
0201
0202
0206 10 95
0206 29 91
V.
0402

Vac /vi el

Cod NC

Bovine în viu
Carne de bovine proasp t sau refrigerat
Carne de vit congelat
Burt de vit , proasp t sau refrigerat
Burt de vit congelat

Cod NC

Lapte i produse lactate
Lapte i smântân , concentrate sau cu adaos
de zah r sau al i îndulcitori
Lapte pudr

0403 90 11 –
0404 90 39
0404 90 21 –
0404 90 89
0405
0406 20
0406 30
0406 90 13 0406 90 27
0406 90 61 –
0406 90 81
0406 90 86 –
0406 90 88
VI.

Constituen i lapte
Unt i alte gr simi i uleiuri derivate din lapte
Brânz ras sau pudr
Brânz fr mântat
} alte brânzeturi

Cod NC
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 94
2204 29 98
VII

Vinuri
Vinuri de mas în vrac

Cod NC

Produse agricole exportate sub form
produse neacoperite de anexa II la Tratat
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de

1901 90 91

- - - Care nu con in gr simi din lapte, zah r,
isoglucoz , glucoz sau amidon sau care au în
greutate mai pu in de 1,5% gr sime din lapte,
5% zah r (inclusiv isoglucoz ), 5% glucoz
sau amidon, exclusiv preparate sub form de
pudr ob inute din produsele de la pozi iile
tarifare de la 0401 la 0404
- - - Preparate având la baz aceste extracte,
esen e sau concentrate din cafea
- - - Preparate din extracte, esen e sau
concentrate din ceai sau maté
Dextrin i alte tipuri de amidon modificate

2101 12 92
2101 20 92
3505 10 10 la
3505 10 90

Agen i de finisare, agen i de vopsire sau
fixare a vopselelor i a altor produse i
preparate pe baz de substan e din amidon

3809 10 10 la
3809 10 90
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