
Înscrierea în 
Evidențele Declarantului

În contextul economic actual, rapiditatea mișcării bunurilor și a lanțului logistic pot defini succesul unei 
companii prin avantajul semnificativ pe care îl conferă și prin diferențierea față de competiție. 
Simplificarea proceselor de vămuire a mărfurilor și introducerea mai rapidă a bunurilor pe piață reprezintă 
beneficii majore în fluxul operațional al unei companii ajutând desfășurarea activității sale economice.

Un avantaj al acestei autorizații îl reprezintă 
procesul de “vămuire la domiciliu” prin care 
se evită timpii petrecuți în vamă pentru 
efectuarea controalelor documentare și fizice, 
precum și a obținerii liberului de vamă. 

Pentru facilitarea activității lor vamale, companiile pot aplica pentru obținerea autorizației pentru 
Înscrierea în Evidențele Declarantului. Această autorizație reprezintă o simplificare a proceselor de 
vămuire, scopul acesteia fiind acela de a reduce semnificativ sarcinile operatorilor economici prin 
derogarea de la procedurile standard de import/export.

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate, nu există nici o garanţie că 
aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a 
circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.
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Companiile au posibilitatea prin această autorizație 
să întreprindă pe cont propriu toate procedurile 
vamale necesare, chiar la sediul lor sau la locul de 
destinație sau de expediere a bunurilor. Acest fapt 
conferă o mai mare libertate logistică și o optimizare 
a fluxului de numerar și a resurselor companiei.
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       Vămuirea bunurilor în locațiile proprii

 Mai multă rapiditate și flexibilitate în procesul logistic 

 Mai puține informații transmise către vamă și mai puține controale fizice înainte de liberul 
       de vamă 

 Optimizare flux de numerar
  
 Amânarea plății TVA la import prin aplicarea taxării inverse

Echipa KPMG are o vastă experiență în ceea ce privește procesul de obținere și administrare a 
procedurilor vamale simplificate și vă stă la dispoziție pentru o discuție în vederea prezentării beneficiilor 
acestei autorizații precum și cu suportul nostru în cadrul procesului de autorizare.

Contact

Printre principalele avantaje ale acestei autorizații, putem enumera:

KPMG în România
 
DN1, Șoseaua 
București-Ploiești nr. 89A, Sector 1,
013685, P.O. Box 18 – 191,
București, România

Alin Negrescu
Partner
Indirect Taxation Services
vnegrescu@kpmg.com

Alexandru Tudor
Manager
Global Trade & Customs
alexandrutudor@kpmg.com

Mădălina Munteanu
Manager
Global Trade & Customs
mmunteanu@kpmg.com


