statele membre si comunicate Comisiei. Acest coeficient de
alocare se aplica in cazul in care pentru o anumita perioada
saptamanala, pentru accesul la contingentul tarifar
cantitatile aferente cererilor depuse in toate cele 27 de state
membre depasesc cantitatea totala disponibila pentru
contingentul respectiv . In cazul in care licenta va fi eliberata
pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, diferenta de
garantie aferenta cantitatii pentru care licenta nu a fost
eliberata se va restitui titularului de licenta, fara insa a fi
nevoie de de o cerere din partea acestuia.
Prelungirea perioadei de valabilitate a licentelor emise
in baza prevedeilor Reg. de punere in aplicare (UE) nr.
1550/2015 se poate realiza numai pentru licentele a caror
perioada de valabilitate expira la data de 30 septembrie a
anului comercial. Perioada pentru care se prelungeste
perioada de valabilitate este de o luna, respectiv pana la 31
octombrie, daca titularul prezinta o dovada, precum conosamentul, conform careia zaharul a fost incarcat pana cel
tarziu la data de 15 septembrie a anului de piata respectiv.
Mentiuni speciale pentru zaharul destinat rafinarii:
solicitantii/titularii de licente pentru zahar destinat rafinarii
trebuie sa aiba in vedere si sa respecte prevederile
articolului 6 din Reg. (UE) nr. 1538/2015, in caz contrar se
vor aplica penalitatile specificate in articolul in cauza.
Transferul drepturilor de import
Dupa obtinerea licentei de import, in conditiile mentionate
mai sus, un operator economic (denumit titular al licentei)
poate transfera drepturile de import obtinute catre un alt
operator economic (denumit cesionar).
Pentru realizarea acestei operatiuni de transfer, cesionarul
nu este obligat sa indeplineasca conditia de activitate in
schimburile comerciale cu tari terte pentru doi ani anteriori,
ca si titularul licentei. Cesionarul trebuie sa fie inregistrat in
prealabil la APIA in vederea desfasurarii activitatii de comert
exterior cu produsele de pe piata zaharului. Ulterior obtinerii
transferului drepturilor de import cesionarul care a efectuat
operatiunile de import si este titularul declaratiilor vamale
de import, le va putea folosi ca dovezi ale schimburilor
comerciale cu tari terte si va putea solicita licenta de import.
In cazul licentelor emise pentru zahar destinat rafinarii
transferul drepturilor de import nu se poate realiza decat
intre rafinarii.
Eliberarea garantiei aferenta licentelor
În temeiul art. 34 alin. (10) din Reg. (CE) 376/2008 dovada
utilizării licenţei de import (licenta andosarii pe verso de

catre biroul vamal care a acceptat punerea in libera
circulatie a marfii si copie a declaratiei vamale de import)
trebuie prezentată la APIA în termen de 45 de zile de la
expirarea licenţei respective, sub sancţiunea reţinerii din
garanţie, conform legislaţiei în vigoare.
Licenţa de import se consideră utilizată în totalitate în cazul
în care 95 % din cantitatea înscrisă pe aceasta este importată în perioada de valabilitate. În cazul în care cantitatea
efectiv importată nu depăşeşte 5%, se va reţine toată
garanţia.
Licenţa de import trebuie prezentată Agenţiei în termen de
maxim 45 de zile de la expirarea termenului de valabilitate.
În situaţia în care licenţa de import este prezentată după
expirarea celor 45 de zile, dar a fost utilizată, se reţin 15%
din valoarea totală a garanţiei; dacă licenţa de import este
prezentată după expirarea celor 45 de zile şi a fost utilizată
parţial în termenul de valabilitate se reţine diferenţa dintre
95% din cantitatea indicată pe licenţă şi cantitatea efectiv
importată la care se adaugă reţinerea a 15% din garanţia
rămasă după prima reţinere plus 3%, pentru fiecare zi care
depăşeşte limita de timp, calculate din valoarea rămasă
după primele două reduceri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

INFORMAŢII IMPORT ZAHĂR (2)
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IMPORTUL DE ZAHAR IN BAZA
PREVEDERILOR
REGULAMENTULUI (CE) NR. 55/2008
Originea zaharului - numai Republica Moldova
In cazul acestui regulament, pentru importul
zaharului, fara taxa vamala, nu se emite licenta de
import AGRIM de catre APIA.
Intrucat contingentul este administrat de Comisia
Europeana prin intermediul autoritatilor vamale din
statele membre, Autoritatea Nationala a Vamilor este
in masura sa ofere informatiile referitoare la conditiile
de import si documentele necesare realizarii
operatiunii de import zahar in baza Regulamentului
(CE) nr. 55/2008.

Licenţele sunt eliberate începand cu a 23-a zi şi până în
ultima zi a lunii în care au fost depuse cererile pentru o
cantitate egala cu cea mentionata pe cererea de licenta sau
pot fi emise pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata,
in functie de coeficientul de alocare stabilit de catre Comisia
Europeana, coeficient aplicabil pentru toate cererile depuse
in toate statele membre si comunicate Comisiei.
Acest coeficient de alocare se aplica in cazul in care pentru
o anumita perioada a unui contingent tarifar cantitatile
aferente cererilor depuse in toate cele 27 de state membre
depasesc cantitatea totala disponibila pentru contingentul
respectiv. Pentru cererile de licenta depuse intre 8-14
septembrie, licentele sunt emise intre 01 si 08 octombrie. In
cazul in care licenta va fi eliberata pentru o cantitate mai
mica decat cea solicitata, diferenta de garantie aferenta
cantitatii pentru care licenta nu a fost eliberata se va restitui
titularului de licenta, fara insa a fi nevoie de o cerere din
partea acestuia.

Mentiuni speciale pentru zaharul destinat rafinarii:
solicitantii/titularii de licente pentru zahar destinat rafinarii
trebuie sa aiba in vedere si sa respecte prevederile
articolului 15 din Reg. (CE) nr. 891/2009, in caz contrar se
vor aplica penalitatile specificate in articolul in cauza.
Mentiuni speciale pentru zaharul industrial: solicitantii/
titularii de licente pentru zahar industrial trebuie sa aiba in
vedere si sa respecte prevederile articolului 13 din Reg.
(CE) nr. 891/2009, in caz contrar se vor aplica penalitatile
specificate in articolul in cauza.
IMPORTUL DE ZAHAR IN BAZA PREVEDERILOR
REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE
(UE) NR. 1550/2015
Contingentele tarifare se deschid anual pentru perioada 01
octombrie - 30 septembrie.
Perioada de contingent tarifar se împarte în subperioade de
câte o saptamana fiecare.
Cererile pot fi depuse la Registratura DMPCE de luni pana
vineri la orele 14:00.
Rata de garanţie constituită este de 20 €/tonă.
Garantia trebuie constituita in lei, la cursul de schimb
valabil in luna depunerii cererii.
Formula de calcul in lei a garantiei este:
[(cantitatea * rata garantiei) * cursul de schimb]
Garantia poate fi constituita prin virament bancar in contul
APIA (contul il puteti gasi pe site-ul http://www.apia.org.ro/
mpce_informatii_generale.htm) sau prin scrisoare de
garantie bancara, al carei model il gasiti pe site-ul APIA, la
urmatoarea adresa http://www.apia.org.ro/masuri_piata/
f_model_scrisoare_%20de_garantie_bancara.pdf
În cazul constituirii garanţiei prin scrisoare de garanţie
bancarã, valabilitatea acesteia trebuie sã acopere perioada de valabilitate a licenţei de import (pana la sfarsitul
celei de a treia luni urmatoare lunii in care se emite licenta,
fara a depasi ultima zi a anului comercial - 30 septembrie ,
termenul de returnare a exemplarului nr. 1 în original al
licenţei de import cu atribuirile pe verso de cãtre autoritatea
vamalã (45 de zile dupa ultima zi de valabilitate a licentei) și
termenul de trei luni pentru execuţia garanţiei constituite în
cazul în care importul a fost realizat parţial sau nu a fost
realizat în termenul de valabilitate al licenţei sau licenţa a
fost adusã la APIA dupã expirarea perioadei regulamentare
de returnare.

Pentru zaharul destinat rafinarii, in primele trei luni ale
anului comercial, numai rafinariile cu activitate permanenta pot depune la APIA cereri de licenta. Dupa aceasta
perioada de trei luni, orice operator economic care face
dovada schimburilor comerciale poate solicita licenta de
import pentru zaharul destinat rafinarii.
Cererile de licenţă de import trebuie însoţite de
următoarele documente :
● Dovezi ale schimburilor comerciale cu tari terte pentru
fiecare din cei doi ani anteriori datei de depunere a cererilor
de licenta (declaratii vamale de import sau de export cu
produsele de pe piata zaharului. Dovada schimburilor
comerciale cu tari terte se face exclusiv prin documente
vamale de punere in libera circulatie (declaratiile vamale de
import) sau prin documente vamale de export (declaratii
vamale de export), cu produsele de pe piata zaharului
ambele tipuri de documente trebuind sa contina mentiuni
referitoare la calitatea de importator / exportator a solicitantului de licenţă. Produsele de pe piata zaharului sunt
Anexa I Partea III a Reg. (UE) nr. 1308/2013 - aceste dovezi
sunt solicitate numai in momentul depunerii primei cereri de
licenta pentru o anumita perioada de contingent tarifar. . Nu
sunt solicitate aceste dovezi pentru rafinariile cu activitate
permanenta acreditate si nici pentru intreprinderile
autorizate ca prelucratoare de zahar industrial.
● copie de pe Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA
în România - este solicitata numai in momentul depunerii
primei cereri de licenta pentru o anumita perioada de
contingent tarifar
● documentul care atestă constituirea garanţiei - ordin de
plată sau scrisoarea de garanţie bancară;
● originalul licenţei de export emisă de autorităţile responsabile din tara terta in cauza sau copie certificata a dovezii
de origine eliberata de autoritatile competente din tara terta
exportatoare.
● angajamentul solicitantului de a rafina zaharul (in cazul
cererii de licenta pentru zahar brut destinat rafinarii).
Pentru a solicita o licenţă de import de zahăr in baza Reg.
de punere in aplicare (UE) nr. 1550/2015 cu modificările
ulterioare, se completează modelul de cerere disponibil pe
site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro/masuri_piata/
licenta_AGRIM.pdf, cu următoarele menţiuni speciale:
RUBRICA 7: se înscrie ţara exportatoare şi se bifeaza
obligatoriu: “NU”
RUBRICA 8: ţara de origine; se inscrie tara de origine si se
bifeaza obligatoriu „DA”
RUBRICA 16: se înscrie codul tarifar din 8 cifre.

RUBRICA 17 şi 18: cantitatea de zahăr exprimată în greutatea propriu-zisa a zaharului.
RUBRICA 20: se înscriu urmatoarele: “Zahar destinat
rafinarii” / “Zahar care nu este destinat rafinarii” (in functie
de tipul de zahar pentru care se solicita licenta), Aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 2015/1550, EBA/EPA, numar de
referinta......... (se va mentiona unul din numerele de
referinta din tabelul urmator , in functie de origine). ”Anul de
comercializare ....................”
Barbados, Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Belize,
Republica Democratica Congo, Cote d`Ivoire, Republica
Dominicana, Etiopia, Fiji, Guyana, Jamaica,
Kenya,
Cambodgia, Laos, Madagascar, Myanmar/Birmania,
Mauritius, Malawi, Mozambic, Nepal, Sudan, Sierra Leone,
Senegal, Swaziland, Togo, Trinidad si Tobago, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabwe - 01.0001
Licentele sunt emise in zilele de joi si vineri pentru cererile
primite in saptamana anterioara pentru o cantitate egala cu
cea mentionata pe cererea de licenta sau pot fi emise
pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, in functie de
coeficientul de alocare stabilit de catre Comisia Europeana,
coeficient aplicabil pentru toate cererile depuse in toate

