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ANEXA 2-A 

 

 

Reducerea sau eliminarea taxelor vamale 

 

 

SECȚIUNEA A 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute în lista unei părți la prezenta anexă, la reducerea 

sau eliminarea taxelor vamale pentru mărfurile originare din cealaltă parte incluse în 

apendicele 2-A-1 (Lista tarifară a Uniunii) și 2-A-2 (Lista tarifară a Vietnamului) se aplică în 

temeiul articolului 2.7 (Reducerea sau eliminarea taxelor vamale) următoarele categorii în 

etapa eliminării: 

 

(a) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „A” din lista unei părți se elimină în întregime, iar respectivele mărfuri sunt 

scutite de orice taxe vamale la data intrării în vigoare a prezentului acord; 
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(b) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B3” din lista unei părți se elimină în patru etape anuale egale începând de la 

data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de 

orice taxe vamale; 

 

(c) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B5” din lista unei părți se elimină în șase etape anuale egale începând de la 

data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de 

orice taxe vamale; 

 

(d) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B7” din lista unei părți se elimină în opt etape anuale egale începând de la 

data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de 

orice taxe vamale; 

 

(f) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B9” din lista Vietnamului se elimină în 10 etape anuale egale începând de la 

data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de 

orice taxe vamale; 
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(g) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B10” din lista unei părți se elimină în 11 etape anuale egale începând de la 

data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de 

orice taxe vamale; 

 

(h) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B10*” din lista Vietnamului se elimină în 11 etape anuale egale începând de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu tabelul de mai jos, iar 

respectivele mărfuri sunt apoi scutite de orice taxe vamale; 

 

Codul 

tarifar 
Anul 

SA 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2203.00.10 

2203.00.90 
34 % 33 % 32 % 30 % 29 % 25 % 22 % 18 % 15 % 11 % 0 % 

 

(i) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B10**” din lista Vietnamului se elimină în 11 etape anuale egale începând 

de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu tabelul de mai jos, 

iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de orice taxe vamale; 
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Codul 

tarifar 
Nivel 

de 

bază 

Anul 

SA 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2710.12.11 

2710.12.12 

2710.12.13 

2710.12.14 

2710.12.15 

2710.12.16 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.12.20 10 % 10 % 10 % 10 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.12.30 20 % 20 % 20 % 20 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.12.40 

2710.12.50 

2710.12.60 

20 % 17 % 16 % 14 % 13 % 11 % 10 % 8 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.12.70 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.12.80 

2710.12.90 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 15 % 10 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.19.71 

2710.19.72 

8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.19.79 

2710.19.81 

2710.19.82 

2710.19.83 

10 % 9 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.20.00 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 

2710.91.00 

2710.99.00 

40 % 40 % 20 % 20 % 20 % 11 % 9 % 7 % 7 % 7 % 7 % 0 % 
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(j) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „B15” din lista Vietnamului se elimină în 16 etape anuale egale începând de 

la data intrării în vigoare a prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite 

de orice taxe vamale; 

 

(k) componenta ad valorem din taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la 

pozițiile din categoria în etapa eliminării A+EP din lista Uniunii se elimină la data 

intrării în vigoare a prezentului acord; eliminarea tarifelor se aplică numai taxei ad 

valorem; se menține taxa specifică ce rezultă din sistemul prețului de intrare pe care îl 

aplică Uniunea pentru anumite fructe și legume în conformitate cu Tariful Vamal 

Comun prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei 

din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și 

sectorul fructelor și legumelor prelucrate
1
; 

 

                                                 
1
 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157, 15.6.2011, p. 1. 
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(l) taxele vamale pentru mărfurile originare prevăzute la pozițiile din categoria în etapa 

eliminării „R75” din lista Uniunii se aplică în conformitate cu tabelul de mai jos: 

 

Anul 
Taxă vamală 

(EUR/tone) 

2016 120 

2017 115 

2018 110 

2019 105 

2020 100 

2021 95 

2022 90 

2023 85 

2024 80 

Începând din 2025 75 

 

taxele vamale preferențiale indicate în tabelul de mai sus se aplică de la data intrării în 

vigoare a prezentului acord pentru anul corespunzător și ulterior, iar taxele nu se reduc 

retroactiv; 

 

(m) liniile tarifare pentru care se indică „Complet demontate sau nemontate” în coloanele 

„nivel de bază” și „categoria” din lista Vietnamului nu sunt aplicabile. 
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2. Nivelul de bază al taxei vamale și categoria în etapa eliminării pentru determinarea nivelului 

intermediar al taxei vamale în fiecare etapă de reducere pentru un articol sunt prevăzute 

pentru articolul respectiv în lista fiecărei părți. 

 

3. Fără a aduce atingere articolului 2.7 (Reducerea sau eliminarea taxelor vamale), taxa vamală 

preferențială a Uniunii în temeiul prezentului acord nu depășește în niciun caz taxele vamale 

aplicate mărfurilor originare din Vietnam în ziua anterioară datei intrării în vigoare a 

prezentului acord. Această obligație se aplică de la data respectivă și până în al șaptelea an de 

la intrarea în vigoare. 

 

4. Nivelurile taxelor vamale se rotunjesc în jos, cel puțin până la cea mai apropiată zecimală a 

unui punct procentual sau, dacă nivelul taxei vamale se exprimă în unități monetare, până la 

cea mai apropiată zecimală a unui eurocent în cazul Uniunii. 

 

5. În sensul prezentei anexe, inclusiv al listelor tarifare ale părților din apendicele 2-A-1 (Lista 

tarifară a Uniunii) și din apendicele 2-A-2 (Lista tarifară a Vietnamului), prima reducere se 

efectuează la data intrării în vigoare a prezentului acord. Orice reducere anuală ulterioară intră 

în vigoare la data de 1 ianuarie a anului relevant care urmează anului intrării în vigoare, astfel 

cum se prevede la articolul 17.16 (Intrarea în vigoare). 
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6. Apendicele 2-A-1 (Lista tarifară a Uniunii) și apendicele 2-A-2 (Lista tarifară a Vietnamului) 

fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 

7. În prezenta anexă se aplică definițiile termenilor prevăzute în capitolul 2 (Tratamentul 

național și accesul pe piață al mărfurilor). 

 

 

SECȚIUNEA B 

 

CONTINGENTE TARIFARE 

 

1. Pentru administrarea din anul 1 a fiecărui contingent tarifar stabilit în temeiul prezentului 

acord, părțile trebuie să calculeze volumul respectivului contingent tarifar scăzând volumul 

corespunzător pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și data intrării în vigoare a prezentului 

acord. 
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SUBSECȚIUNEA 1 

 

CONTINGENTE TARIFARE ALE UNIUNII 

 

1. Uniunea își administrează contingentele tarifare în conformitate cu reglementările sale interne 

care facilitează comerțul între părți în vederea maximizării utilizării cantităților prevăzute de 

contingentul tarifar. 

 

Contingent tarifar pentru ouă de păsări și gălbenușuri de ou 

 

2. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 

0408.91.80 și 0408.99.80 din lista Uniunii sunt scutite de taxe vamale în limita unei cantități 

anuale agregate de 500 de tone metrice. 

 

Usturoi 

 

3. Mărfurile originare clasificate la linia tarifară 0703.20.00 din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 400 de tone metrice. 
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Porumb dulce 

 

4. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 0710.40.00A, 2001.90.30A și 2005.80.00A din 

lista Uniunii sunt scutite de taxe vamale în limita unei cantități anuale agregate de 5 000 de 

tone metrice. 

 

Cantitatea agregată de mărfuri originare clasificate la liniile tarifare 0710.40.00B, 

2001.90.30B și 2005.80.00B din lista Uniunii nu intră în calculul cantității contingentului 

tarifar. 

 

Orez 

 

5. Mărfurile originare clasificate la următoarele linii tarifare din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 20 000 de tone metrice, exprimate în 

echivalent orez decorticat: 

1006.10.21 

1006.10.23 

1006.10.25 

1006.10.27 

1006.10.92 

1006.10.94 

1006.10.96 

1006.10.98 

1006.20.11 

1006.20.13 

1006.20.15 

1006.20.17 

1006.20.92 

1006.20.94 

1006.20.96 

1006.20.98 
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6. Mărfurile originare clasificate la următoarele linii tarifare din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 30 000 de tone metrice, exprimate în 

echivalent orez albit: 

 

1006.30.21 

1006.30.23 

1006.30.25 

1006.30.27 

1006.30.42 

1006.30.44 

1006.30.46 

1006.30.48 

1006.30.61 

1006.30.63 

1006.30.65 

1006.30.98 

1006.30.67 

1006.30.92 

1006.30.94 

1006.30.96 

 

7. Mărfurile originare clasificate la următoarele linii tarifare din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 30 000 de tone metrice, exprimate în 

echivalent orez albit: 

 

1006.10.21 

1006.10.23 

1006.10.25 

1006.10.27 

1006.10.92 

1006.10.94 

1006.10.96 

1006.10.98 

1006.20.11 

1006.20.13 

1006.20.15 

1006.20.17 

1006.20.92 

1006.20.94 

1006.20.96 

1006.20.98 

1006.30.21 

1006.30.23 

1006.30.25 

1006.30.27 

1006.30.42 

1006.30.44 

1006.30.46 

1006.30.48 

1006.30.61 

1006.30.63 

1006.30.65 

1006.30.67 

1006.30.92 

1006.30.94 

1006.30.96 

1006.30.98 
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8. Pentru a fi eligibil pentru import scutit de taxe vamale în cadrul contingentului prevăzut la 

punctul 7, orezul trebuie să aparțină unuia dintre următoarele soiuri de orez parfumat: 

 

(a) Jasmine 85, 

 

(b) ST 5, ST 20, 

 

(c) Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), 

 

(d) VD 20, 

 

(e) RVT, 

 

(f) OM 4900, 

 

(g) OM 5451 și 

 

(h) Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Chợ Đào). 

 

9. Lista de soiuri de orez de la punctul 8 poate fi modificată printr-o decizie a Comitetului pentru 

comerț în conformitate cu articolul 17.5 (Modificări) alineatul (2). 
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10. Transportul de orez eligibil pentru contingentul tarifar în temeiul punctului 7 trebuie să fie 

însoțit de un certificat de autenticitate eliberat de autoritățile competente relevante din 

Vietnam, în care se certifică faptul că orezul aparține unuia dintre soiurile menționate la 

punctul 8. 

 

Fecule de manioc (cassava) 

 

11. Mărfurile originare clasificate la linia tarifară 1108.14.00 din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 30 000 de tone metrice. 

 

Ton 

 

12. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 1604.14.11, 1604.14.18, 1604.14.90, 

1604.19.39 și 1604.20.70 din lista Uniunii sunt scutite de taxe vamale în limita unei cantități 

anuale agregate de 11 500 de tone metrice. 

 

Surimi 

 

13. Mărfurile originare clasificate la linia tarifară 1604.20.05 din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 500 de tone metrice. 
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Zahăr și alte produse cu conținut ridicat de zahăr 

 

14. Mărfurile originare clasificate la următoarele linii tarifare din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 20 000 de tone metrice, exprimate în 

echivalent zahăr brut: 

 

1701.13.10 

1701.13.90 

1701.14.10 

1701.91.00 

1701.99.10 

1701.99.90 

1702.30.50 

1702.90.50 

1702.90.71 

1702.90.75 

1702.90.79 

1702.90.95 

1806.10.30 

1806.10.90 

 

 

Tipuri speciale de zahăr 

 

15. Mărfurile originare clasificate la linia tarifară 1701.14.90 din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 400 de tone metrice. 
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Ciuperci 

 

16. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 0711.51.00, 2001.90.50, 2003.10.20 

și 2003.10.30 din lista Uniunii sunt scutite de taxe vamale în limita unei cantități anuale 

agregate de 350 de tone metrice. 

 

Etanol 

 

17. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 2207.10.00 și 2207.20.00 din lista Uniunii sunt 

scutite de taxe vamale în limita unei cantități anuale agregate de 1 000 de tone metrice. 

 

Manitol, sorbitol, dextrine și alte amidonuri și fecule modificate 

 

18. Mărfurile originare clasificate la liniile tarifare 2905.43.00, 2905.44.11, 2905.44.19, 

2905.44.91, 3505.10.10, 3505.10.90 și 3824.60.19 din lista Uniunii sunt scutite de taxe 

vamale în limita unei cantități anuale agregate de 2 000 de tone metrice. 
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SUBSECȚIUNEA 2 

 

CONTINGENTE TARIFARE ALE VIETNAMULUI 

 

1. Perioada de punere în aplicare, volumul contingentelor, metodele de administrare și alte 

termene și condiții privind alocarea contingentelor tarifare ale Vietnamului sunt în 

concordanță cu angajamentele asumate de Vietnam în cadrul OMC. 

 

2. Taxele vamale aplicate în cadrul contingentelor tarifare pentru mărfurile originare prevăzute 

la pozițiile din categoria în etapa eliminării „B10-în limitele contingentului” din lista 

Vietnamului se elimină în 11 etape anuale egale începând de la data intrării în vigoare a 

prezentului acord, iar respectivele mărfuri sunt apoi scutite de orice taxe vamale în cadrul 

contingentelor tarifare. 

 

3. Taxele vamale aplicate în afara contingentelor tarifare pentru mărfurile originare prevăzute la 

pozițiile din categoria în faza eliminării „B10-în limitele contingentului” din lista Vietnamului 

sunt neconsolidate. 

 



 

 

…/Anexa 2-A/ro 1 

Apendicele 2-A-1 

 

 

Lista tarifară a Uniunii 

 

Note generale 

 

Legătura cu Nomenclatura Combinată (NC) a Uniunii 

 

1. Dispozițiile prezentei liste sunt, în general, exprimate în termenii NC, iar interpretarea 

dispozițiilor prezentei liste, inclusiv acoperirea produselor din subpozițiile prezentei liste, este 

reglementată de notele generale, notele de secțiune și notele de capitol ale NC. Dacă 

dispozițiile prezentei liste sunt identice cu dispozițiile corespunzătoare din NC, dispozițiile 

prezentei liste au același înțeles cu dispozițiile corespunzătoare din NC. 

 

Nivelurile de bază ale taxelor vamale 

 

2. Nivelurile de bază ale taxelor vamale prevăzute în prezenta listă reflectă nivelurile taxelor 

vamale prevăzute în Tariful vamal comun al Uniunii în vigoare la 26 iunie 2012. 
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Încălțăminte de sport 

 

3. Încălțămintea acoperită de descrierea „ex-out” a codurilor NC 6403.91.11B, 6403.91.13B, 

6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B și 6403.99.98B din lista 

Uniunii trebuie să aibă talpă exterioară antiderapantă, fabricată din materiale sintetice precum 

polimeri cu densitate scăzută sau să aibă caracteristici tehnice cum ar fi pernuțe ermetice care 

conțin gaze sau lichide, componente mecanice special concepute pentru a absorbi impactul, 

ori materiale speciale cum sunt polimerii cu densitate scăzută. În plus, o astfel de încălțăminte 

trebuie să aibă un dispozitiv de închidere sau un sistem cu șireturi cu cel puțin cinci orificii pe 

fiecare parte a feței încălțămintei, care asigură stabilitatea piciorului în pantof. Talpa 

interioară a acestui tip de încălțăminte trebuie să fie turnată. 
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Lista tarifară a Uniunii 

[A se introduce Lista tarifară din documentul 02] 

 

 

________________ 


