10 GREŞELI FRECVENTE COMISE LA VĂMUIRE
Stimaţi colegi,
Majoritatea problemelor legate de procedurile vamale pot fi evitate, urmând nişte reguli simple de lucru. Am
pregătit pentru dvs. această listă, pentru a vă ajuta să evitaţi problemele şi să primiţi livrarea în timp. Cinci minute
acordate pentru studierea acestui document, cu certitudine, vor constitui o investiţie reuşită.
Cu respect,
Iurie Gorea,
CEO, Bugor Service

Greşeala Nr. 1
“Comerţ extern şi proceduri vamale – vai, totul este complicat şi confuz, mai bine voi achiziţiona
bunuri de la un importator local. Să contactez un importator…da mie îmi trebuie?”
****
Desigur că se pot achiziţiona bunuri de la un importator local cu un suprapreţ de la 20% la 80% din
costul produsului. Doriţi să rataţi o parte semnificativă din venitul dvs.?
Cu un consultant experimentat, importul devine simplu. Vă rămâne doar să găsiţi un furnizor extern
şi să vă adresaţi la Bugor Service. De restul ne ocupăm noi.
Greşeala Nr. 2
„De ce aş avea nevoie de sfaturile şi consilierile profesioniste ale brokerului vamal? Mai bine voi
economisi o sută-două, că doar cumătrul (fratele, prietenul, vecinul) a făcut asta deja de 1000 de ori”.
****
30% dintre clienţii noştri se adresează după ajutor după ce au suportat pierderi din cauza plăţilor
suplimentare şi reţinerii la vamă. Din păcate, vama este locul în care încrederea în sine se pedepseşte
cu bani. Este mult mai convenabil şi mai raţional să apelezi la un specialist şi să faci totul corect din
start.
Greşeala Nr. 3
„Voi aştepta să vină maşina şi apoi voi căuta acolo un broker”.
*****
Nu fiecare broker este gata să înceapă lucru în ultima etapă, fără acte pregătite în prealabil, fără
calcularea plăţilor vamale, fără evaluraea riscurilor etc. Brokerul pur şi simplu va refuza să poartă
răspundere pentru completarea declaraţiilor în grabă şi cu greşeli. Doar nu veţi începe să căutaţi
chirurgul cu o oră înainte de operaţie, nu-i aşa?

Greşeala Nr. 4
„Ce mă costă să mă înregistrez la vamă singur? Îmi ia doar 15 minute”.
*****
Într-adevăr înregistrarea la vamă durează 15 minute. Dar! Doar în cazul în care aveţi pregătit întreg
pachetul de acte necesare. Iar pregătirea independentă a acestora durează 5 zile. Pe lângă asta, o
maşină “simplă” la vamă pe parcursul a câtorva zile vă va costa în jur de 500 euro. N-ar fi mai
bines să încredinţaţi înregistrarea unui broker profesionist?
Greşeala Nr. 5
„Iată acestea sunt toate actele pe care mi le-a dat şoferul, doar acestea. Pentru vamă sunt
suficiente”.
****
Pentru procedurile vamale este necesar de pregătit şi de luat de la exportator de la 6 la 20 de acte.
Pregătirea acestor acte poate dura câteva zile. Contactaţi-ne şi veţi primi o consiliere competentă.
Clienţii noştri beneficiază de consiliere GRATUITĂ.

Greşeala Nr. 6
„De unde poate şti vama cât m-a costat acest strung? Eu pot să „inventez” un preţ şi să achit
mult mai puţin decât prevăd plățile vamale”.
****
Anume cu această frază se încep toate problemele la vamă.
Autoritățile vamale de-a lungul anilor au acumulat o bază de date ce indică prețurile (minime). Din
aceste considerente orice preţ micşorat întotdeauna va avea urmări neplăcute. Iar actele contrafăcute
constituie o infracţiune penală.
Greşeala Nr. 7
„Voi aduce marfa, voi efectua procedurile vamale şi voi cunoşte costul produselor.”
*****
Fără calcularea în prealabil a plăţilor vamale şi fără planificarea în prealabil a cheltuielilor
suplimentare, dvs. niciodată nu veţi reuşi să faceţi concurenţă colegilor dvs. de afaceri. Trimiteţi-ne
facturile preliminare şi noi vom efectua din timp toate calculele.
Greşeala Nr. 8
„Ce ar trebui să fac? Vreau să aduc strunguri pentru testare sau să particip la o expoziţie
internaţională. Va trebui să achit toate plăţile vamale şi să perfectez exportul final?”
****
Prevederile legislative vamale reprezintă sute de subtilităţi şi nuanţe. Având experienţă, brokerul va
pregăti actele şi va organiza o schemă eficientă de perfectări, inclusive şi importul/exportul temporar.
Greşeala Nr. 9
„Volumul bunurilor este atât de mic, încât mi-e ruşine să apelez la serviciile profesioniştilor,
mai bine mă voi gândi încă câţiva ani la propria afacere”.
****
Prestăm servicii la fel de calitative fiecărui client indiferent de dimensiunea afacerii sale. Cel mai mic
client va beneficia de servicii prestate la un nivel înalt, la fel ca şi un complex industrial de proporţii
enorme. Cu toate acestea, puteţi fi siguri: peste un an contractual va conţine exact aceleaşi clauze şi
un tarif obiectiv scăzut.
Greşeala Nr. 10
„Calcularea plăţilor vamale nu este complicată. E suficient să accesezi site-ul serviciului
vamal şi să gaseşti în catalog bunul care te interesează”.
*****
Alegând unul din zecile de mii de clasificări ale bunurilor este foarte uşor să greşeşti. Iar toate
îndoielile (în cazul în care produsul "se potriveşte" cu mai multe coduri diferite) vama va
interpreta, întotdeauna, ca o încercare de contrabandă pentru ca întreg procesul de vămuire să
decurgă fără surprise neplăcute, încredinţaţi aceasta brokerului cu experienţă.

