Romanilor li se cer adeverinte cu veniturile salariale la trecerea granitei cu Ucraina
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Birourile vamale Siret, Sighet si Halmeu, aflate la frontiera externa a Uniunii Europene,
aplica, incepand de astazi, 15 februarie, „masuri specifice de selectie a calatorilor, utilizand
analiza de risc pentru efectuarea controlului vamal, fiind avute in vedere bunurile introduse de
calatori pe teritoriul Romaniei, in bagajele personale”, a declarat inspector principal Liana
Vasiliu, purtator de cuvant la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi.
P
otrivit Lianei Vasiliu, autoritatile vamale au inregistrat cazuri in care calatorii introduc cantitati
mari de motorina sau benzina, produse din tutun, alcool, zahar, ori alte bunuri a caror valoare
depaseste suma de 300 de euro peste uzul personal.

„Vamesii sustin ca astfel de cazuri nu au caracter ocazional, iar produsele nu indeplinesc
conditiile de scutire prevazute de reglementarile comunitare si legislatia nationala”, a precizat
Liana Vasiliu.

Scutirile de taxe vamale, accize si TVA pentru bunurile aflate in bagajele personale ale
calatorilor, precum si pentru carburantii aflati in rezervoarele standard ale autovehiculelor, sunt
conditionate, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de caracterul necomercial al acestor
importuri, adica pentru a fi utilizate exclusiv ca bunuri pentru uzul personal sau familial al
calatorilor ori cu destinatia de cadouri.

„In situatiile in care bagajele personale ale calatorilor contin bunuri de natura celor care fac
obiectul masurilor de supraveghere avute in vedere, biroul vamal solicita declararea in scris a
acestor bunuri, cu scopul de a verifica tocmai caracterul ocazional si necomercial al introducerii
de bunuri. Daca in urma verificarilor efectuate se constata ca bunurile declarate au caracter
comercial, nu este permisa introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei”, a mai mentionat
purtatorul de cuvant al DGFP.

Marfuri aduse din Ucraina erau vandute frecvent in judetele Moldovei, chiar in piete, dar si direct
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din masina ori pe baza de ,,precomenzi”. Asemenea produse vin si pe filiera Republica
Moldova.

La randul sau, Consulatul General al Ucrainei la Suceava anunta, printr-un comunicat, faptul ca
,,fiecare cetatean strain, inclusiv cetateanul roman, ori apatrid, pentru a intra si calatori in
Ucraina trebuie sa prezinte adeverinta de venituri salariale sau confirmarea fondurilor (numerar)
in valoare de 80 euro pe zi, plus 400 euro extra”.

„Controlul asupra disponibilitatii financiare adecvate se face la misiunile diplomatice si oficiile
consulare ale Ucrainei, in cadrul eliberarii vizelor pentru a intra in Ucraina, la punctele de
trecere a frontierei de stat, controlul frontiera si la organe regionale ale Serviciului de Stat
pentru Migratii, in cadrul prelungirii sederii pe teritoriul Ucrainei si aprobarea invitatiilor la straini
si apatrizi pentru a obtine o viza in Ucraina”, se mai mentioneaza in comunicat.

Documentul atrage, in context, atentia cetatenilor romani care vor solicita trecerea frontierei de
stat in Ucraina „sa fie gata pentru prezentarea (verificarea) scopului calatoriei si disponibilitatile
financiare adecvate”.
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