ANEXA A
ANEXĂ PRIVIND TITLURILE DE ADMITERE TEMPORARĂ
(CARNETE ATA ŞI CARNETE CPD)
CAPITOLUL I
Definiţii
Articolul 1
În vederea aplicării prezentei Anexe, se înţelege prin:
(a) „titlu de admitere temporară” – documentul vamal internaţional echivalent
declaraţiei vamale, care permite identificarea mărfurilor (inclusiv a
mijloacelor de transport) şi care cuprinde o garanţie valabilă la scară
internaţională în vederea acoperirii drepturilor şi taxelor de import;
(b) „carnet ATA” – titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea
temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport;
(c) „carnet CPD” – titlul de admitere temporară folosit pentru admiterea
temporară a mijloacelor de transport;
(d) „lanţ de garanţie” – un sistem de garanţie administrat de o organizaţie
internaţională la care sunt afiliate asociaţii garante;
(e) „organizaţie internaţională” – o organizaţie la care sunt afiliate asociaţii
naţionale abilitate să garanteze şi să emită titluri de admitere temporară;
(f)

„asociaţie garantă” – o asociaţie agreată de autorităţile vamale ale unei Părţi
Contractante în vederea garantării sumelor prevăzute la articolul 8 din
prezenta Anexă pe teritoriul acestei Părţi Contractante şi afiliată la un lanţ de
garanţie;

(g) „asociaţie emitentă” – o asociaţie agreată de autorităţile vamale pentru
emiterea de titluri de admitere temporară şi afiliată direct sau indirect la un
lanţ de garanţie;
(h) „asociaţie emitentă corespondentă” – o asociaţie emitentă stabilită într-o altă
Parte Contractantă şi afiliată la acelaşi lanţ de garanţie;
(i)

„tranzit vamal” – regimul vamal sub care sunt plasate mărfurile transportate
sub control vamal de la un birou vamal la altul.

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Articolul 2
1.

Fiecare Parte Contractantă acceptă, în locul documentelor sale vamale
naţionale, cu garantarea sumelor prevăzute la articolul 8 din prezenta Anexă şi
în condiţiile articolului 5 din prezenta Convenţie, orice titlu de admitere
temporară valabil pentru teritoriul său, eliberat şi folosit în condiţiile definite
în prezenta Anexă, pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport)
importate temporar ca urmare a aplicării celorlalte Anexe la prezenta
Convenţie pe care ea le-a acceptat.

2.

Fiecare Parte Contractantă poate, de asemenea, să accepte orice titlu de
admitere temporară eliberat şi utilizat în aceleaşi condiţii, pentru operaţiunile
de admitere temporară efectuate ca urmare a aplicării legilor şi
reglementărilor sale naţionale.

3.

Fiecare Parte Contractantă poate accepta pentru tranzitul vamal orice titlu de
admitere temporară eliberat şi utilizat în aceleaşi condiţii.

4.

Mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) care trebuie să facă obiectul unei
prelucrări sau reparaţii nu pot fi importate sub acoperirea unui titlu de
admitere temporară.
Articolul 3

1.

Titlurile de admitere temporară vor corespunde modelelor ce figurează în
Apendicele la prezenta Anexă: Apendicele I pentru carnetele ATA şi
Apendicele II pentru carnetele CPD.

2.

Apendicele la prezenta Anexă sunt considerate ca făcând parte integrantă din
aceasta.
CAPITOLUL III
Garanţie şi emitere de titluri de admitere temporară
Articolul 4

1.

În condiţiile şi cu garanţiile pe care le va stabili, fiecare Parte Contractantă va
putea abilita asociaţii garante care pot garanta şi elibera titluri de admitere
temporară fie în mod direct, fie prin intermediul asociaţiilor emitente.

2.

O asociaţie garantă nu va putea fi agreată de o Parte Contractantă decît dacă
garanţia sa acoperă responsabilităţile la care se expune această Parte
Contractantă cu ocazia unor operaţiuni sub acoperirea titlurilor de admitere
temporară eliberate de asociaţiile emitente corespondente.
Articolul 5

1.

Asociaţiile emitente nu pot elibera titluri de admitere temporară al căror
termen de valabilitate depăşeşte un an de la data eliberării lor.

2.

Orice modificare a menţiunilor efectuată pe titlul de admitere temporară de
către asociaţia emitentă trebuie să fie aprobată corespunzător de această
asociaţie sau de asociaţia garantă. Nu va fi permisă nici o modificare după
acceptarea titlurilor de către autorităţile vamale din teritoriul de admitere
temporară, fără asentimentul acestor autorităţi.

3.

Nici o marfă nu poate, după eliberarea carnetului ATA, să fie adăugată pe
lista mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul,
pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală).
Articolul 6
Pe titlul de admitere temporară trebuie să figureze:
–

denumirea asociaţiei emitente;

–

denumirea lanţului de garanţie internaţională;

–

ţările sau teritoriile vamale unde este valabil titlul; şi

–

denumirea asociaţiilor garante ale respectivelor ţări sau teritorii vamale.
Articolul 7

Termenul fixat pentru reexportul mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de
transport) importate cu un titlu de admitere temporară nu poate în nici un caz să
depăşească termenul de valabilitate a acestui titlu.

CAPITOLUL IV
Garanţie
Articolul 8
1.

Fiecare asociaţie garantă garantează autorităţilor vamale ale Părţii
Contractante pe al cărei teritoriu îşi are sediul plata sumei totale a drepturilor
şi taxelor de import şi a celorlalte sume reclamate, cu excepţia celor
menţionate la articolul 4 alineatul 4 din prezenta Convenţie, în cazul
nerespectării condiţiilor fixate pentru admiterea temporară sau tranzitul vamal
al mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport) introduse pe acest teritoriu
cu un titlu de admitere temporară eliberat de o asociaţie emitentă
corespondentă. Ea este obligată, împreună şi solidar cu persoanele care
datorează sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.

2.

Carnet ATA:
Asociaţia garantă nu este obligată să plătească o sumă care depăşeşte valoarea
drepturilor şi taxelor de import cu peste 10%.
Carnet CPD:
Asociaţia garantă nu este obligată să plătească o sumă mai mare decât
valoarea drepturilor şi taxelor de import, la care se adaugă eventual
penalizările pentru întârziere.

3.

Atunci când autorităţile vamale ale teritoriului de admitere temporară au
descărcat fără rezervă un titlu de admitere temporară pentru anumite mărfuri
(inclusiv mijloacele de transport), ele nu mai pot cere asociaţiei garante, în
ceea ce priveşte mărfurile (inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor
menţionate la alineatul 1 al prezentului articol. Totuşi, dacă ulterior se
constată că descărcarea nu a fost reglementară sau a fost frauduloasă ori dacă
au fost încălcate condiţiile de care depinde admiterea temporară sau tranzitul
vamal, poate fi depusă o reclamaţie împotriva asociaţiei garante.

4.

Carnet ATA:
Autorităţile vamale nu pot cere în nici un caz asociaţiei garante plata sumelor
menţionate la alineatul 1 al prezentului articol, dacă reclamaţia nu a fost
făcută acestei asociaţii în termen de un an de la data expirării carnetului ATA.

5.

Carnet CPD:

Autorităţile vamale nu pot cere în nici un caz asociaţiei garante plata sumelor
menţionate la alineatul 1 al prezentului articol, dacă notificarea de
nedescărcare a carnetului CPD nu a fost înaintată asociaţiei garante în termen
de un an de la data expirării valabilităţii carnetului. Autorităţile vamale vor
furniza asociaţiei garante informaţii privind calculul drepturilor şi taxelor de
import în termen de un an de la notificarea nedescărcării. Responsabilitatea
asociaţiei garante pentru aceste sume va înceta dacă aceste informaţii nu sunt
furnizate în termen de un an.
CAPITOLUL V
Regularizarea titlurilor de admitere temporară
Articolul 9
1.

Carnet ATA:
(a) Asociaţiile garante au un termen de 6 luni de la data la care autorităţile
vamale reclamă plata sumelor menţionate la articolul 8 alineatul 1 din
prezenta Anexă, pentru a face dovada reexportului în condiţiile
prevăzute în prezenta Anexă sau a oricărei alte descărcări reglementare a
carnetului ATA.
(b) Dacă această dovadă nu este furnizată până la termenul stabilit, asociaţia
garantă consemnează imediat aceste sume sau le varsă cu titlu
provizoriu. Consemnarea şi vărsământul devin definitive la expirarea
unei perioade de 3 luni de la data consemnării sau a vărsământului. În
cursul acestei ultime perioade asociaţia garantă poate încă, în vederea
restituirii sumelor consemnate sau vărsate, să aducă dovezile prevăzute
în subalineatul (a) al prezentului alineat.
(c) Pentru Părţile Contractante ale căror legi şi reglementări nu prevăd
consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor şi taxelor de
import, plăţile ce se vor efectua în condiţiile prevăzute la subalineatul (b)
al prezentului alineat sunt considerate ca definitive, dar valoarea lor este
rambursată atunci când dovezile prevăzute la subalineatul (a) al
prezentului alineat sunt furnizate în termen de 3 luni de la data plăţii.

2.

Carnet CPD:
(a) Asociaţiile garante beneficiază de o perioadă de un an de la data
notificării nedescărcării carnetelor CPD pentru a face dovada
reexportului mijloacelor de transport în condiţiile prevăzute în prezenta
Anexă sau a oricărei alte descărcări reglementare a carnetului CPD.

Totuşi această perioadă nu poate intra în vigoare decât la data expirării
carnetelor CPD. Dacă autorităţile vamale contestă valabilitatea dovezii
furnizate, ele trebuie să informeze asociaţia garantă despre acest lucru în
termen de maximum un an.
(b) Dacă această dovadă nu este furnizată în termenul stabilit, asociaţia
garantă va trebui să consemneze sau să verse cu titlu provizoriu, în
termen de maximum 3 luni, drepturile şi taxele de import datorate.
Consemnarea sau vărsământul devine definitiv la expirarea termenului
de un an de la data consemnării sau a vărsământului. În cursul acestei
ultime perioade asociaţia garantă poate, în vederea restituirii sumelor
consemnate sau vărsate, să furnizeze dovezile prevăzute la subalineatul
(a) al prezentului alineat.
(c) Pentru Părţile Contractante ale căror legi şi reglementări nu prevăd
consemnarea sau vărsământul provizoriu al drepturilor şi taxelor de
import, plăţile care s-ar efectua în condiţiile prevăzute la subalineatul (b)
al prezentului alineat sunt considerate ca definitive, iar valoarea este
rambursată atunci când dovezile prevăzute la subalineatul (a) al
prezentului alineat sunt furnizate în termen de un an de la data plăţii.
Articolul 10
1.

Dovada reexportului mărfurilor (inclusiv al mijloacelor de transport)
importate cu un titlu de admitere temporară este furnizată de matca de
reexport a acestui titlu, completată corespunzător şi pe care autorităţile
vamale din teritoriul de admitere temporară au aplicat ştampila.

2.

Dacă reexportul nu a fost certificat conform alineatului 1 al prezentului
articol, autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară pot accepta ca
dovadă a reexportului, chiar şi după expirarea termenului de valabilitate a
titlului de admitere temporară:
(a) menţiunile făcute de autorităţile vamale ale unei alte Părţi Contractante
pe titlurile de admitere temporară, cu ocazia importului sau reimportului,
ori un certificat emis de autorităţile respective pe baza menţiunilor făcute
pe un volet detaşat din carnet, cu ocazia importului sau reimportului pe
teritoriul lor, cu condiţia ca aceste menţiuni să se refere la un import sau
reimport care trebuie dovedit că a avut loc după reexport;
(b) orice altă dovadă care stabileşte că mărfurile (inclusiv mijloacele de
transport) se află în afara teritoriului respectiv.

3.

În cazul în care autorităţile vamale ale unei Părţi Contractante renunţă la
obligaţia reexportului anumitor mărfuri (inclusiv al mijloacelor de transport)
admise pe teritoriul lor cu un titlu de admitere temporară, asociaţia garantă nu
este eliberată de obligaţiile sale decât atunci când aceste autorităţi au certificat
chiar pe titlul de admitere temporară că situaţia acestor mărfuri (inclusiv a
mijloacelor de transport) a fost reglementată.
Articolul 11

În cazurile prevăzute la articolul 10 alineatul 2 din prezenta Anexă
autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a percepe o taxă de regularizare.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii diverse
Articolul 12
Vizarea titlurilor de admitere temporară folosite în condiţiile prevăzute în
prezenta Anexă nu atrage plata vreunei remuneraţii pentru serviciile vamale, dacă
această operaţiune se efectuează la birourile vamale şi în timpul programului
normal de lucru.
Articolul 13
În caz de distrugere, de pierdere sau de furt al unui titlu de admitere
temporară pentru mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) ce se află pe teritoriul
uneia dintre Părţile Contractante, autorităţile vamale ale acestei Părţi Contractante
acceptă, la cererea asociaţiei emitente a acestui titlu şi sub rezerva condiţiilor pe
care le-ar impune aceste autorităţi, un titlu înlocuitor a cărui valabilitate expiră la
aceeaşi dată cu cea a titlului înlocuit.
Articolul 14
1.

Dacă se prevede ca operaţia de admitere temporară să depăşească termenul de
valabilitate a unui titlu de admitere temporară, titularul respectivului titlu
nefiind în măsură să reexporte mărfurile (inclusiv mijloacele de transport) în
această perioadă, asociaţia emitentă a acestui titlu poate elibera un titlu
înlocuitor. Acesta va fi supus controlului autorităţilor vamale ale Părţilor
Contractante interesate. La acceptarea titlului înlocuitor autorităţile vamale
interesate trec la descărcarea titlului înlocuit.

2.

Valabilitatea carnetelor CPD nu poate fi prelungită decât o singură dată, pe o
perioadă care nu depăşeşte un an. După acest termen trebuie emis un nou
carnet înlocuitor al precedentului, acceptat de autorităţile vamale.
Articolul 15

Dacă se aplică prevederile articolului 7 alineatul 3 din prezenta Convenţie,
autorităţile vamale notifică pe cît posibil asociaţiei garante operaţiunile de
sechestrare, efectuate de ele sau la cererea lor, de mărfuri (inclusiv mijloace de
transport) admise cu un titlu de admitere temporară garantat de această asociaţie şi
comunică măsurile pe care intenţionează să le adopte.
Articolul 16
În caz de fraudă, de contravenţie sau abuz, Părţile Contractante au dreptul, în
pofida dispoziţiilor prezentei Anexe, să intenteze acţiuni împotriva persoanelor
care folosesc un titlu de admitere temporară pentru recuperarea drepturilor şi
taxelor de import şi a altor sume exigibile, şi să ceară aplicarea sancţiunilor de care
aceste persoane ar fi pasibile. În acest caz asociaţiile trebuie să sprijine autorităţile
vamale.
Articolul 17
Sunt admise cu scutire de la plata drepturilor şi taxelor de import şi nu sunt
supuse nici unei prohibiţii sau restricţii de import titlurile de admitere temporară
sau părţi din aceste titluri, eliberate sau destinate să fie eliberate pe teritoriul de
import al respectivelor titluri şi care sunt expediate asociaţiilor emitente printr-o
asociaţie garantă, printr-o organizaţie internaţională sau prin autorităţile vamale ale
unei Părţi Contractante. Aceleaşi facilităţi sunt acordate şi la export.
Articolul 18
1.

Fiecare Parte Contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condiţiile
prevăzute la articolul 29 din prezenta Convenţie, în ceea ce priveşte
acceptarea carnetelor ATA pentru traficul poştal.

2.

Nici o altă rezervă la prezenta Anexă nu este admisă.

Articolul 19
1.

La intrarea în vigoare, prezenta Anexă, conform dispoziţiilor articolului 27
din prezenta Convenţie, va abroga şi va înlocui Convenţia vamală privind
carnetul ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, Bruxelles, 6
decembrie 1961 (Convenţia ATA), în relaţiile dintre Părţile Contractante care
au acceptat această Anexă şi care sunt Părţi Contractante la respectiva
Convenţie.

2.

În pofida dispoziţiilor alineatului 1 al prezentului articol, carnetele ATA care
au fost eliberate prin aplicarea Convenţiei ATA, înainte de intrarea în vigoare
a prezentei Anexe, vor fi acceptate până la încheierea operaţiunilor pentru
care au fost eliberate.

Apendicele I la Anexa A

Model de carnet ATA
Carnetul ATA este tipărit în limba franceză sau engleză şi,
dacă este necesar, într-o a doua limbă
Dimensiunile carnetului ATA sunt 396 x 210 mm şi
cele ale voletelor 297 x 210 mm

Apendicele II la Anexa A

Model de carnet CPD
Toate menţiunile tipărite pe carnetul de trecere prin vamă sunt
redactate în limbile franceză şi engleză
Dimensiunile carnetului sunt de 21 x 29,7 cm
Asociaţia care eliberează carnetul trebuie să-şi scrie numele pe
fiecare din volete şi să menţioneze, în continuare, iniţialele lanţului
de garanţie internaţională la care este afiliată

