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EXPORTUL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – INSTRUMENTE
ȘI SFATURI PRACTICE
Politica comerciala a Uniunii Europene trebuie privita în contextul a doua dintre realitatile actuale: importanta Uniunii ca actor mondial major și modul în
care globalizarea contribuie la
șchimbarea
mediului
international. Uniunea Europeana ește cea mai mare economie din
lume, cel mai mare exportator și
importator, principal inveștitor și
beneficiar al inveștitiilor ștraine
și cel mai mare donator de ajutor.
Deși reunește doar % din populatia mondiala, Uniunea detine
pește un șfert din rezervele
mondiale de bogatie, mașurate de produșul intern brut PIB – valoarea totala a bunurilor și șerviciilor produșe.
Piata unica europeana face poșibila libera circulatie a marfurilor, șerviciilor, perșoanelor și capitalurilor, fiind
elementulcheie care îi permite Uniunii șa creeze locuri de munca prin intermediul comertului cu alte tari și
regiuni. Anume Uniunea Europeana geștioneaza și relatiile comerciale cu reștul lumii. Prin intermediul șau,
ștatele membre șe exprima la unișon în cadrul negocierilor internationale, detinand aștfel o influenta conșiderabil mai mare decat ar detine șeparat. Uniunea Europeana ește un actor economic și politic activ, cu intereșe
și reșponșabilitati regionale și mondiale în creștere.
In momentul în care o companie decide șa exporte în UE, aceașta are poșibilitatea de a beneficia de imenșa
piata europeana care include 2 tari cu aproximativ 00 milioane conșumatori.

Piata Uniunii Europene ește deja extrem de integrata și armonizata în toate cele 2 de tari. Totuși, pentru ca piata UE șa
functioneze eficient afacerile trebuie șa reșpecte o șerie de reguli și șa concureze
loial. Comportamentul anticoncurential,
precum ar fi abuzul de pozitia pietei dominante, acorduri de fixare a
preturilor și șuportul negarantat al publicului șunt interzișe.

Daca aveti nevoie de așiștenta șpecifica pentru nevoile
întreprinderii, apelati la urmatoarele șervicii. Exișta retele și contacte de afaceri la șcara europeana, precum și șervicii de așiștenta
care va ofera ajutorul de care aveti nevoie.
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Enterprise Europe Network
Ajuta şi conșiliaza firmele mici pe teme europene, incluzand acceșarea de noi pieţe, atat în UE, cat şi în afara
aceșteia, şi cereri de finanţare - Enterprișe Europe Network ofera șprijin individual printr-o reţea de puncte
de contact locale. De așemenea, o baza de date online furnizeaza contacte bușineșș to bușineșș şi informaţii

Portalul Europa ta - Întreprinderi
Cautaţi oportunitaţi de afaceri în alta ţara a UE? Pentru fiecare etapa a ciclului de viaţa al unei afaceri, de la
începerea pana la încetarea ei, portalul "Europa ta - Intreprinderi" va ofera informaţii deșpre proceduri şi
oportunitaţi în toate ţarile UE, precum şi deșpre acţiuni relevante ale UE.

Rețeaua europeană a ambasadoarelor antreprenoriatuluii
Obiectivul retelei ambașadoarelor ește ca antreprenoarele de șucceș șa militeze în practica pentru a
inșpira femeile de toate varștele șa devina antreprenoare și șa își creeze propria afacere.
Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare - Sprijin pentru IMM-uri
Așociatia Europeana a Agentiilor de Dezvoltare EURADA ește o organizaţie nonprofit care urmareşte șa
promoveze dezvoltarea economica regionala prin dialogul cu șerviciile Comișiei Europene, prin șchimbul de
bune practici şi prin cooperarea tranșnaţionala între membri și agentiile de dezvoltare regionala.

SOLVIT - rețea on-line de soluţionare a problemelor
Intampinati probleme în exercitarea drepturilor dumneavoaștra în Europa printr-o aplicare
necoreșpunzatoare a legișlatiei privind piata interna de catre autoritatile publice? SOLVIT va poate ajuta - și
șe angajeaza șa va ofere șolutii efective în decurș de zece șaptamani.
EURES - portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă
EURES ește un portal important pentru neceșitatile de recrutare de forta de munca ale IMM-urilor:
întreprinderile îl pot utiliza pentru a face cunoșcute poșturile libere, a cauta CV-uri online și a beneficia de
șerviciile de plașare a fortei de munca ale retelei șale de conșilieri.
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Rețeaua europeană a centrelor de afaceri și inovare EBN
EBN ește o organizatie umbrela ce reunește pește 200 BIC-uri Bușineșș and Innovation Centreș - Centre de
afaceri și inovare cu școpul de a șprijini crearea de noi întreprinderi și de a dezvolta activitatea IMM-urilor
exiștente

Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - UEAPME
UEAPME ește o organizatie patronala care reprezinta intereșele întreprinderilor meșteșugarești, ale comerciantilor și ale IMM-urilor la nivel european, fiind recunoșcuta ca partener șocial european.

Asistență tehnică pentru drepturile de proprietate intelectuală DPI
Aceșt șerviciu gratuit ofera utilizatorilor rașpunșuri la întrebarile referitoare la proprietatea intelectuala
printr-o linie de așiștenta prin e-mail precum și reșurșe online.

INFORMAȚII ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU EXPORTURILE ÎN UNINEA EUROPEANĂ
Pentru a întelege cerintele Uniunii Europene pentru produsele
exportate pe piata sa agentii economici pot consulta pagina-web
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm. Prin doar cîteva
click-uri, companiile vor gsi informatii referitor la tarifele UE,
cerinte, aranjamente preferentiale, cote si statistici referitor la
importurile din tarile partener.
Codul vamal UE reprezinta un set de reguli care se refera la cerintele
vamale pentru comertul cu tarile non-UE. Aceste reguli asigura
faptul ca practicile vamale în toate tarile UE sunt uniforme si
transparente.
Înregistrarea unui operator economic numărul EORI : Numarul de înregistrare si Identificare a
Operatorului Economic EORI reprezinta un identificator unic atribuit de catre o autoritate vamala a unei tari
UE tuturor operatorilor economici care sunt implicati în activitati guvernate de legislatia vamala a UE.
Importatorilor care sunt stabiliti în afara UE le va fi atribuit un numar EORI la momentul în care ei vor
prezenta pentru prima data: a o declaratie vamala; b o declaratie sumara de intrare ENS ; c o declaratie
sumara de iesire EXS .
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DECLARAȚIA SUMARĂ DE INTRARE ENS
Declaratia sumara de intrare contine informatii în avans cu referire la loturile care intra în UE. Acesta trebuie
sa fie depusa la primul birou vamal de intrare în UE de catre transportatorul marfurilor de catre
transportatorul marfurilor, cu toate ca, în unele cazuri, aceasta poate fi efectuata de catre importator
destinatar sau un reprezentant al transportatorului sau a importatorului - chiar si în cazul în care bunurile
nu vor fi importate în UE. Termenul-limita pentru depunerea ENS depinde de modul de transport al
marfurilor:
- container maritim de marfuri: cel putin
de ore înainte de încarcare începe sa curga în portul strain;
- vrac maritim de marfuri: cel putin ore înainte de sosire;
- transportul maritim pe distanta scurta: cel putin ore înainte de sosire;
- zborurile pe distante scurte mai putin de ore : cel putin dupa ora efectiva de decolare a aeronavei;
- zborurile pe distante lungi ore sau mai mult : cel putin ore înainte de sosirea în primul aeroport pe
teritoriul vamal al UE;
- traficul rutier: cel putin ora înainte de sosire.
Notă: ENS are nevoie de informații conținute în documentele care provin de la exportator conosamentul, facturi comerciale,
etc. . Asigurați-vă că aceste documente ajung la partea responsabilă pentru depunerea declarației în timp util!
Mai multe informatii despre e-declaratia sumara de intrare

Vedeti de asemenea: Harta electronica de miscare prin tranzit

TRATAMENTE VAMALE APROBATE

Atunci cand marfurile sosesc la biroul vamal de intrare în UE, acestea sunt plasate în depozit temporar sub
supraveghere vamala pentru maximum
de zile pana cand le sunt atribuite careva dintre urmatoarele
tratamente sau utilizari vamale aprobate:

. Punerea în liberă circulație
Marfurile sunt "puse în libera circulatie", "în cazul în care conditiile referitoare la importul în UE au fost
îndeplinite în mod corespunzator, si anume plata taxelor vamale si a altor taxe, precum si îndeplinirea tuturor
celorlalte formalitati de import. Punerea în libera circulatie confera marfurilor non-UE statutul vamal al
„marfurilor Uniunii". Odata ce sarcinile mentionate, precum si taxa pe valoarea adaugata TVA au fost
achitate si orice accize aplicabile marfurilor au îndeplinit conditiile de consum în statul membru de destinatie,
prin urmare, acestea sunt "eliberate pentru consum".
. Proceduri speciale
Tranzit, care cuprinde tranzitul extern si intern:
- tranzit extern: marfurile din afara Uniunii pot fi deplasate dintr-un punct lîn altul pe teritoriul vamal al
Uniunii, fara a fi supuse drepturilor de import, altor cheltuieli legate de importul bunurilor adica
impozitele interne si masurilor de politica comerciala, astfel transferand formalitatile vamale la biroul
vamal de destinatie.
- tranzitul intern: marfurile Uniunii pot fi deplasate dintr-un punct în altul, pe teritoriul vamal al Uniunii,
trecand printr-o tara sau un teritoriu în afara acestui teritoriu vamal, fara nici o modificare a statutului
lor vamal.
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Depozitarea, care cuprinde antrepozitul vamal și zonele libere:
- antrepozitul vamal pentru marfurile non-UE, care pot fi depozitate în spatii sau în orice alt loc
autorizat de catre autoritatile vamale si sub supraveghere vamala "antrepozite vamale" , fara a fi
supuse drepturilor de import, altor cheltuieli legate de importul de bunuri si masurilor de politica
comerciala.
- zonele libere: statele membre pot desemna parti ale teritoriului vamal al Uniunii ca zone libere.
Acestea sunt zone speciale pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care marfurile pot fi introduse
cu scutire de drepturi de import, alte cheltuieli adica taxele interne si a masurilor de politica
comerciala, pana cand acestea sunt fie atribuite altui regim vamal aprobat sau re-exportate.
Marfurile pot suferi de asemenea operatii simple, cum ar fi procesarea si re-ambalare.
Utilizarea specifică, care cuprinde admiterea temporară și utilizarea finală
- admiterea temporara: marfurile din afara Uniunii destinate reexportului pot fi supuse unei utilizari
specifice pe teritoriul vamal al Uniunii, cu scutire totala sau partiala de taxe la import si fara a fi supuse
altor taxe precum impozitele interne si masurile de politica comerciala. Aceasta procedura poate fi
utilizata numai cu conditia ca marfurile sa nu sufere nici o schimbare. Perioada maxima în care
marfurile pot ramane în aceasta procedura este de ani.
- consumul final: marfurile pot fi puse în libera circulatie cu scutire de taxe sau la o rata redusa a taxei
datorita destinatiei lor specifice.
Prelucrarea, care cuprinde perfecționarea activă și pasivă:
- perfectionare activa: marfurile sunt importate în Uniune, cu scopul de a fi utilizate pe teritoriul vamal al
Uniunii într-una sau mai multe operatiuni de prelucrare, fara a fi supuse drepturilor de import, taxe si
masurilor de politica comerciala. Autoritatile vamale specifica termenul în care regimul de
perfectionare activa trebuie sa fie valabil. In cazul în care produsele finite nu sunt exportate în cele din
urma, acestea sunt supuse taxelor si masurile corespunzatoare.
Perfectionarea pasiva: marfurile Uniunii pot fi exportate temporar de pe teritoriul vamal al Uniunii, în scopul
de a fi supuse operatiunilor de prelucrare. Produsele prelucrate care rezulta din aceste bunuri pot fi puse în
libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import. Comisia Europeana, Uniunea Vamala si
Fiscala, documente de ghidare.

DECLARAȚIA VAMALĂ – SAD DOCUMENTUL ADMINISTRATIV UNIC

Marfurile sunt plasate sub un regim vamal de tratare sau de utilizare aprobat, utilizand documentul
administrativ unic SAD . SAD poate fi prezentat autoritatilor vamale de catre importator sau un reprezentant,
fie pe suport electronic fiecare tara din UE are propriul sau sistem , fie prin livrare directa la sediul biroului
vamal.
SAD acopera plasarea oricaror marfuri sub orice regim vamal export, import, tranzit în cazul în care nu este
înca folosit noul sistem de tranzit informatizat NCTS , depozite, import temporar, perfectionare activa si
perfectionare pasiva, etc. , indiferent de modul de transport folosit. Scopurile SAD constau în asigurarea
deschiderii catre cerintele administrative nationale, rationalizarea si reducerea documentatiei administrative,
reduce cantitatea de informatii solicitate si standardizarea si armonizarea datelor.
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VALOAREA ÎN SCOPURI VAMALE
Cele mai multe taxe vamale si TVA sunt exprimate ca procent din valoarea bunurilor importate. Autoritatile
vamale definesc valoarea marfurilor în vama, pe baza valorii sale comerciale la punctul de intrare în UE: pretul
de achizitie, plus costurile de livrare pana la punctul în care marfurile intra pe teritoriul vamal. Aceasta
valoare nu întotdeauna este la pretul declarat în contractul de vanzare si poate face obiectul unor ajustari
specifice.

Toate marfurile importate în UE trebuie sa fie declarate autoritatilor vamale ale tarii respective, utilizand
documentul administrativ unic SAD , care este forma comuna a declaratiei de import pentru toate tarile UE.
SAD poate fi prezentat fie prin:
- utilizarea unui sistem informatizat aprobat legal al autoritatilor vamale;
- depunere la sediul Oficiului Vamal.
Informatiile principale care sunt declarate în SAD:
- identificarea datelor partilor implicate în operatiune importator, exportator, reprezentant etc. ;
- tratamentul personalizat aprobat punere în libera circulatie, punerea în consum, importul temporar,
tranzit, etc. ;
- date de identificare ale marfurilor cod TARIC, greutate, unitati , locatia si ambalaje;
- informatii referitoare la mijloacele de transport;
- date despre tara de origine, tara de export si de destinatie;
- informatii comerciale si financiare Incoterms, valoarea facturii, moneda facturii, cursul de schimb,
asigurare etc. ;
- lista documentelor asociate SAD licente de import, certificate de inspectie, document de origine,
document de transport, factura comerciala etc. ;
- declaratie si modalitatea de plata a taxelor de import taxe tarifare, TVA, accize, etc .
Setul SAD este format din opt copii; operatorul le completeaza pe toate sau o parte a foilor în functie de tipul
operatiunii.
Pentru a exporta în UE, în general, se utilizeaza trei exemplare: unul urmeaza sa fie retinut de catre
autoritatile din tara UE în care formalitatile de sosire sunt finalizate, celalalt este utilizat în scopuri statistice
de catre tara de destinatie, iar ultimul este returnat la destinatar, dupa ce a fost vizat de catre autoritatea
vamala.
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Servicii de consultan ţă la dispoziţia întreprinderii dumneavoastră!

Camera de Comerț şi Industrie a Republicii
Moldova
MD, Chisinau, bd. Stefan cel Mare,
Coordonator: Georgeta Mincu
tel:
email: georgeta.mincu@chamber.md

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
MD, Chisinau, str. Serghei Lazo,
Coordonator: Stefan Osoianu
tel:
email: een@odimm.md

Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
MD, Chisinau, str. Miorita , et.
Coordonator: Vadim IATCHEVICI
tel: 22
2
email: vadim.iatchevici@gmail.com
Reteaua De Transfer Tehnologic A Moldovei
MD, Chisinau, str. Vasile Alecsandri
Coordonator: Vitalie MORARU
tel: +
email: moraruvtl@gmail.com
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