ANEXA B.1.
ANEXĂ PRIVIND MĂRFURILE DESTINATE SĂ FIE PREZENTATE
SAU UTILIZATE LA EXPOZIŢII, TÂRGURI, CONGRESE SAU
MANIFESTĂRI SIMILARE
CAPITOLUL I
Definiţii
Articolul 1
În vederea aplicării prezentei Anexe, prin „manifestare” se înţelege:
1.

expoziţiile, târgurile, saloanele şi manifestările similare ale comerţului,
industriei, agriculturii şi industriei meşteşugăreşti;

2.

expoziţiile sau manifestările organizate în principal în scop filantropic;

3.

expoziţiile sau manifestările organizate în principal în scop ştiinţific, tehnic,
meşteşugăresc, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios ori cultural,
pentru promovarea turismului sau în vederea promovării unei mai bune
înţelegeri între popoare;

4.

reuniunile reprezentanţilor organizaţiilor sau grupărilor internaţionale; sau

5.

ceremoniile şi manifestările cu caracter oficial sau comemorativ;

cu excepţia expoziţiilor organizate cu titlu particular în magazine sau localuri
comerciale în vederea vânzării de mărfuri străine.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Articolul 2
1.

Beneficiază de regimul de admitere temporară conform articolului 2 din
prezenta Convenţie:

(a) mărfurile destinate să fie expuse sau să facă obiectul unei demonstraţii la
o manifestare, inclusiv materialul prevăzut în Anexele la Acordul pentru
importul de obiecte cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural,
UNESCO, New York, 22 noiembrie 1950, şi la Protocolul la acesta de la
Nairobi, 26 noiembrie 1976;
(b) mărfurile destinate să fie utilizate la o manifestare în vederea prezentării
produselor străine, ca de exemplu:
(i)

mărfurile necesare pentru efectuarea de demonstraţii pentru
maşinile sau aparatele străine expuse;

(ii) materialul de construcţie şi de decorare, inclusiv echipamentul
electric, pentru standurile provizorii ale expozanţilor străini;
(iii) materialul publicitar şi pentru demonstraţii, destinat să fie în mod
special utilizat cu titlu publicitar pentru mărfurile străine expuse,
cum ar fi: înregistrările audio şi video, filmele şi diapozitivele,
precum şi aparatura necesară utilizării lor;
(c) echipamentul, inclusiv instalaţiile de tradus, aparatele de înregistrare
audio şi video, precum şi filmele cu caracter educativ, ştiinţific sau
cultural, destinate să fie utilizate la reuniuni, conferinţe şi congrese
internaţionale.
2.

Pentru a putea beneficia de înlesnirile prevăzute în prezenta Anexă:
(a) numărul sau cantitatea fiecărui articol importat trebuie să fie rezonabilă,
în funcţie de destinaţia lor;
(b) autorităţile vamale ale teritoriului de admitere temporară trebuie să se
asigure că vor fi îndeplinite condiţiile stabilite în prezenta Convenţie.
CAPITOLUL III
Dispoziţii diverse
Articolul 3

Atât timp cît mărfurile admise temporar beneficiază de înlesnirile prevăzute
în prezenta Convenţie şi cu excepţia cazului în care legislaţia naţională a
teritoriului de admitere temporară permite acest lucru, acestea nu pot fi:

(a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei retribuţii; sau
(b) transportate în afara locului manifestării.
Articolul 4
1.

Termenul de reexport al mărfurilor importate în vederea prezentării sau
utilizării la expoziţii, târguri, congrese ori la manifestări similare este de cel
puţin 6 luni de la data admiterii temporare.

2.

În pofida dispoziţiilor alineatului 1 al prezentului articol, autorităţile vamale îi
autorizează pe cei interesaţi să lase pe teritoriul de admitere temporară
mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioară,
cu condiţia ca acestea să se conformeze dispoziţiilor legilor şi reglementărilor
acestui teritoriu şi ca mărfurile să fie reexportate în termen de un an de la data
admiterii lor temporare.
Articolul 5

1.

Prin aplicarea dispoziţiilor articolului 13 din prezenta Convenţie importul
definitiv este acordat cu scutirea de la plata drepturilor şi taxelor de import şi
fără aplicarea prohibiţiilor sau restricţiilor la import următoarelor mărfuri:
(a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine expuse la o
manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare şi băuturile
importate ca atare sau obţinute în cadrul manifestării pe baza mărfurilor
importate în vrac, cu condiţia:
(i)

ca acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi care servesc
numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul unei manifestări,
spre a fi utilizate sau consumate de către persoanele cărora le vor fi
distribuite;

(ii) ca aceste produse să fie identificabile ca mostre cu caracter
publicitar şi care nu au decât o valoare unitară mică;
(iii) ca ele să nu se preteze comercializării şi, dacă este cazul, să fie
ambalate în cantităţi net mai mici decât cele conţinute în cel mai
mic ambalaj vândut cu amănuntul;
(iv) ca mostrele de produse alimentare şi băuturi care nu sunt distribuite
în ambalaje conform subalineatului (iii) de mai sus să fie consumate
în cadrul manifestării; şi

(v) ca autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară să
considere rezonabile valoarea globală şi cantitatea de mărfuri,
având în vedere natura manifestării, numărul de vizitatori şi
importanţa participării expozantului la manifestare;
(b) mărfuri importate numai pentru demonstraţii sau demonstraţii de maşini
şi aparate străine, prezentate la manifestare şi care sunt consumate sau
distruse în timpul acestor demonstraţii, cu condiţia ca autorităţile vamale
din teritoriul de admitere temporară să considere rezonabile valoarea
globală şi cantitatea de mărfuri, având în vedere natura manifestării,
numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului la
manifestare;
(c) produse de valoare mică folosite pentru construirea, amenajarea şi
decorarea standurilor provizorii ale străinilor care expun în cadrul
manifestării (vopsele, lacuri, tapete etc.), distruse datorită utilizării lor;
(d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preţuri curente, afişe publicitare,
calendare (ilustrate sau neilustrate) şi fotografii neînrămate, destinate să
fie în mod special utilizate în scop publicitar pentru mărfurile respective,
cu condiţia ca:
(i)

acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi destinate numai
distribuirii gratuite la locul manifestării; şi

(ii) autorităţile vamale din teritoriul de admitere temporară să considere
rezonabile valoarea globală şi cantitatea mărfurilor, având în vedere
natura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării
expozantului la manifestare;
(e) dosare, registre, formulare şi alte documente destinate să fie utilizate ca
atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor, conferinţelor ori a congreselor
internaţionale.
2.

Dispoziţiile alineatului 1 al prezentului articol nu se aplică băuturilor
alcoolice, produselor din tutun şi combustibililor.
Articolul 6

1.

La import, ca şi la reexport, verificarea şi vămuirea mărfurilor care vor fi sau
care au fost prezentate ori folosite la o manifestare sunt efectuate, în toate
cazurile în care acest lucru este posibil şi oportun, la locul acestei manifestări.

2.

Fiecare Parte Contractantă se va strădui, în toate cazurile în care va aprecia că
este util, ţinând seama de importanţa manifestării, să deschidă pe o perioadă
rezonabilă un birou vamal la locul manifestării organizate pe teritoriul său.
Articolul 7

Produsele obţinute întâmplător în timpul manifestării pe baza mărfurilor
importate temporar, cu ocazia demonstraţiilor făcute pe maşinile sau aparatele
expuse, sunt supuse dispoziţiilor prezentei Convenţii.
Articolul 8
Fiecare Parte Contractantă are dreptul să formuleze o rezervă, în condiţiile
prevăzute la articolul 29 din prezenta Convenţie, cu privire la dispoziţiile
articolului 5 alineatul 1 (a) din prezenta Anexă.
Articolul 9
La intrarea în vigoare, prezenta Anexă va abroga şi va înlocui, conform
articolului 27 din prezenta Convenţie, Convenţia vamală privind înlesnirile
acordate pentru importul mărfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la
expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare, Bruxelles, 8 iunie 1961, în
relaţiile între Părţile Contractante care au acceptat prezenta Anexă şi care sunt Părţi
Contractante la respectiva Convenţie.

